PRIVACYVERKLARING
Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Mijn Fotogr8fie
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op n8tuurlijke
personen. De verwerking v8n deze persoonsgegevens vindt pl88ts met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid en met in8chtneming v8n de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 8lsmede op het moment
v8n verwerking 8ctuele n8tion8le wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor d8t Mijn Fotogr8fie inzicht geeft in de m8nier w88rop de
persoonsgegevens worden verwerkt, met d88rbij de 88rd v8n de
persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel v8n de gegevensverwerking en
de rechten die betrokkenen dien88ng88nde kunnen uitoefenen.
Mijn Fotogr8fie z8l het priv8cybeleid v8n tijd tot tijd ev8lueren, om te
controleren of dit beleid nog wel 8ctueel is.
Ver4ntwoordelijke
De Ver8ntwoordelijke voor de verwerking v8n persoonsgegevens is:
Willemijn Kievit - v8n de W8ter
www.mijn-fotogr8fie.com
willemijn@mijn-fotogr8fie.com
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mijn Fotogr8fie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
8chtern88m
voorn8men
8dres
telefoonnummer
e-m8il8dres
b8nkrekeningnummer
Verwerkingsgrond
Mijn Fotogr8fie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
8. de betrokkene wiens gegevens het betreft d88rvoor toestemming heeft
gegeven;
b. de verwerking noodz8kelijk is voor de uitvoering v8n een overeenkomst die
Mijn Fotogr8fie met betrokkene heeft gesloten;
c. Mijn Fotogr8fie een wettelijke verplichting dient n8 te komen
d. een gerechtv88rdigd bel8ng v8n Mijn Fotogr8fie, w88ronder mede wordt

verst88n het onder de 88nd8cht brengen v8n de producten en diensten v8n
Mijn Fotogr8fie 88n betrokkene.
Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de
volgende doelen:
uitvoering opdr8cht of overeenkomst met betrokkene;
f8ctur8tie
8fleveren producten (fotoʼs, 8nder m8teri88l) of diensten
inform8tie over wijzigen producten en diensten
m8rketing, promotie, versturen nieuwsbrieven
telefonisch cont8ct, e-m8ilcont8ct
uitvoering wettelijke verplichtingen
Delen v4n persoonsgegevens met derden
Mijn Fotogr8fie verstrekt uw gegevens in beginsel niet 88n derden en z8l deze
uitsluitend verstrekken 88n derden indien dit nodig is voor de uitvoering v8n
een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen 88n een wettelijke
verplichting.
Met org8nis8ties die uw gegevens verwerken in onze opdr8cht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde nive8u v8n beveiliging
en vertrouwelijkheid v8n uw gegevens. Mijn Fotogr8fie blijft ver8ntwoordelijk
voor deze verwerkingen.
Bew44rduur v4n persoonsgegevens
Mijn Fotogr8fie z8l de verz8melde persoonsgegevens niet l8nger bew8ren d8n
strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te re8liseren w88rvoor de
gegevens zijn verz8meld.
Hiervoor h8nteren wij per doel de volgende bew88rtermijnen:
§ Wettelijke grondsl8g: Mijn Fotogr8fie houdt zich 88n de wettelijke
bew88rtermijnen.
§ M8rketingdoeleinden: 1 j88r
§ Verzenden nieuwsbrieven: 1 j88r
§ Telefonisch cont8ct: 5 j88r
§ Informeren over wijzigingen v8n diensten: 1 j88r
De betrokkene heeft te 8llen tijde het recht om bezw88r te m8ken tegen het
gebruik v8n zijn of h88r persoonsgegevens voor “m8rketingdoeleinden, het
versturen v8n nieuwsbrieven.
Dit k8n vi8 de website v8n Mijn Fotogr8fie of door middel v8n telefoon of em8il. Mijn Fotogr8fie z8l de gegevens v8n betrokkene d88rop niet meer
gebruiken voor die doeleinden.
Gebruik v4n cookies op website

Mijn Fotogr8fie gebruikt 8lleen technische en functionele cookies. Een cookie is
een klein tekstbest8nd d8t bij het eerste bezoek 88n deze website wordt
opgesl8gen op uw computer, t8blet of sm8rtphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodz8kelijk voor de technische werking v8n de website en uw
gebruiksgem8k. Ze zorgen ervoor d8t de website n88r behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optim8liseren. D88rn88st pl88tsen we cookies die uw surfgedr8g
bijhouden zod8t we op m88t gem88kte content kunnen 88nbieden. U kunt zich
8fmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen d8t deze geen
cookies meer opsl88t. D88rn88st kunt u ook 8lle inform8tie die eerder is
opgesl8gen vi8 de instellingen v8n de browser verwijderen.
Beveiliging v4n de door Mijn Fotogr4fie v4stgelegde persoonsgegevens
Mijn Fotogr8fie neemt de bescherming v8n uw gegevens serieus en neemt
p8ssende m88tregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeg8ng, ongewenste
openb88rm8king en ongeoorloofde wijziging tegen te g88n.
Als u de indruk heeft d8t uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
88nwijzingen zijn v8n misbruik, neem d8n cont8ct op met Mijn Fotogr8fie. Als
zich toch onverhoopt een d8t8lek voordoet, d8n z8l Mijn Fotogr8fie onverwijld
8lle noodz8kelijke st8ppen ondernemen om de gevolgen v8n het d8t8lek zo
veel mogelijke te beperken.
Mijn Fotogr8fie meldt, indien er spr8ke is v8n een priv8cyrisico, binnen 72 uur
het d8t8lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er sch8delijke gevolgen te
voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Mijn Fotogr8fie onverwijld cont8ct op
met deze betrokkenen.
Recht op inz4ge, correctie, beperking en verwijdering; kl4chtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering v8n uw
gegevens te vr8gen. Hiertoe kunt u cont8ct opnemen met Mijn Fotogr8fie vi8
willemijn@mijn-fotogr8fie.com.
Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het k8der v8n de hierboven
genoemde verwerking v8n persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit
onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zo8ls bijvoorbeeld gegevens
die verplicht zijn voor de fin8nciële 8dministr8tie), of dit niet onnodig de
grondrechten v8n Mijn Fotogr8fie schendt, zo8ls het recht op vrije
meningsuiting en inform8tie (w88ronder 8rtistieke en journ8listieke vrijheid).
Door u ondertekende contr8cten over het gebruik v8n fotoʼs in het k8der v8n
bijvoorbeeld het portretrecht, zo8ls een model rele8se en/of quit cl8im in
beginsel zijn uitgesloten v8n het recht op intrekking v8n toestemming.

