Privacyverklaring
Heemstede, 10 oktober 2018

Ik kan me voorstellen dat je graag wilt weten waarom ik om je persoonlijke gegevens
vraag en wat ik ermee doe. Dat vertel ik je graag hieronder. Heb je na het lezen
hiervan toch nog vragen, laat het me dan weten via mail@charlottetonino.nl

Mijn gegevens
Charlotte Tonino Fotografie
Utrechtlaan 29
2101 TS Heemstede
www.charlottetonino.nl
mail@charlottetonino.nl
KvK 57039364
Deze gegevens worden verzamelt
Als je me inhuurt, om informatie vraagt of wat (na)bestelt, bewaar ik deze gegevens.
Meestal verstrek je deze informatie zelf aan mij, zoals:
•
•
•
•

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres, website en/of social media profielen
De foto’s die ik in opdracht voor je maak, onze correspondentie en je
bestellingen

Waarom leg ik gegevens vast?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens om:
•

•
•
•
•

Je te kunnen bellen, e-mailen of op andere wijze contact met je op te nemen
over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd of wilt inhuren, of om je
vragen te beantwoorden
Om producten bij je af te kunnen (laten) leveren
Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de eisen van de
Belastingdienst
Je betaling af te kunnen handelen
Mijn nieuwsbrief te kunnen sturen. Je ontvangt de nieuwsbrief overigens
alleen wanneer je je hier expliciet voor hebt ingeschreven.

Bewaarduur van de gegevens
Je gegevens worden 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke verplichting die ik
hiervoor heb.
De foto’s die ik in opdracht maak en zijn bewerkt, worden 5 jaar bewaard als backup. Zodat je hiervan gebruik kan maken, mocht je de foto’s verliezen of als je nog wilt
nabestellen. De onbewerkte foto’s verwijder ik na maximaal 2 jaar.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3
maanden uit het systeem worden verwijderd.
Delen van uw persoonsgegevens met derden
Het kan voorkomen dat het nodig is om je gegevens aan derden te verstrekken,
zodat ik een product of dienst kan leveren die je bij mij hebt besteld, bijv. een
bezorgdienst of een printservice. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken
voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website, maak ik gebruik van Google
Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google
geplaatst. Hierdoor kan ik de kwaliteit en de effectiviteit van mijn website testen en
optimaliseren.
Beveiliging
Ik gebruik passende veilige technieken om de persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder veilige servers
en firewalls.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te
trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld
gegevens die verplicht zijn voor de Belastingdienst).
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw
persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van
jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw
gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op
het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken
van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek mailen aan mail@charlottetonino.nl

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen,
door een nieuwe versie op mijn website te plaaten.

