PRIVACYVERKLARING

Fotografie by Wendy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Heb je vragen over deze privacyverklaring kun je me op onderstaande contactgegevens
bereiken:
Fotografie by Wendy
Wendy van Straeten
KvK : 65493702
06 10 66 96 94
E-mail: info@fotografiebywendy.nl

PERSOONSGEGEVENS
Fotografie by Wendy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn
diensten. Jouw persoonsgegevens zijn ontvangen via e-mail of mijn contactformulier via
de website.
Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:
› Voor- en achternaam
› Adresgegevens
› Telefoonnummer
› E-mailadres
› Betaalgegevens
› De foto’s die in opdracht door Fotografie by Wendy worden gemaakt
› Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in contactmomenten
(bv. geboortedata)

DOELEINDEN
Fotografie by Wendy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
⊹ Bij (aan)vragen en offertes via contactformulier of e-mail
⊹ Contact leggen over het uitvoeren van een opdracht
⊹ Informeren over wijzigingen in diensten en/of producten

⊹ Om goederen en diensten bij je af te leveren
⊹ Het afhandelen van jouw betaling
⊹ Wettelijke verplichtingen - belastingaangiften
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin
van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor
de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je
bepaalde gegevens niet aan Fotografie by Wendy verstrekt of niet laat verwerken, is het
mogelijk dat Fotografie by Wendy je mogelijk niet goed van dienst kan zijn.

DELEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Fotografie by Wendy deelt alleen met onderstaanden derden jouw gegevens. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst
overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens.
› Betaaldiensten
› Website hosting, systemen en e-mail
› Fotoprintleveranciers
› Albumleveranciers
› Fotobewerkingssoftware
› Online gallery
› Diensten voor het versturen van bestanden
› Social media- en advertentiekanalen
Ik zal uitsluitend deze informatie verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEBRUIK VAN COOKIES
De website van Fotografie by Wendy maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone. In deze cookies wordt informatie over jouw
websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij
een volgend bezoek.
Functionele en analytische cookies
Fotografie by Wendy gebruikt functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruikt Fotografie by Wendy ook altijd analytische
cookies. Deze geven informatie en inzage in het websitebezoek. Zo worden o.a. de

meest bezochte delen en het aantal bezoekers van de website zichtbaar. De statistieken
die worden verzameld kunnen niet naar personen worden herleid.
Social media cookies
Op de website van Fotografie by Wendy staat content die je via een button kunt promoten
en delen via social media. Hiervoor plaatsen Instagram, Facebook, Pinterest en Google
cookies, zodat ze jou herkennen wanneer je bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee
gegevens over de pagina die je deelt.
Meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen kun je hier vinden
voor de privacyverklaring van Instagram en Facebook en privacyverklaring van Pinterest.
Deze kunnen regelmatig wijzigen.
Advertentie cookies
Fotografie by Wendy gebruikt online advertenties om haar diensten onder de aandacht te
brengen van potentiële klanten. Graag zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en
geen onnodige advertenties aan jou te tonen. Hiervoor wordt Google Adwords gebruikt.
Uitschakelen en verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.

BEWAREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Fotografie by Wendy hanteert onderstaande bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens:
⊹ Factuurgegevens worden miniaal 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.
⊹ Persoonsgegevens die zelf actief verstrekt zijn worden bewaard zolang Fotografie by
Wendy actief in bedrijf is. Dit voor eventuele latere correspondentie.
⊹ Foto’s dit in opdracht zijn gemaakt, worden minimaal 5 jaar bewaard tenzij anders
overeengekomen.

BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Fotografie by Wendy gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en neemt de bescherming
van jouw gegevens zeer serieus. Er zijn hiervoor passende organisatorische en technische
maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je de volgende rechten:
› Je hebt het recht om jouw gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Fotografie by Wendy
› Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Fotografie by
Wendy een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
› Je hebt bij een klacht de mogelijkheid hebt om deze in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotografiebywendy.nl.

