Privacyverklaring Roos van der Wiel Fotografie – versie januari 2020
Roos van der Wiel Fotografie (hierna te noemen als Roos van der Wiel) respecteert
de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Roos van der Wiel is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Roos van der Wiel Fotografie
Isebrandtsheerd 58
9737LJ Groningen
info@roosvanderwiel.nl
06-42263126
KVK nummer: 70730369
BTW nummer: NL212204889
www.roosvanderwiel.nl
Persoonsgegevens
Roos van der Wiel kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik
maakt van haar diensten en/of omdat u zelf bij het invullen van het contactformulier
op de website de gegevens verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gegevens over uw activiteiten op de website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een
contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.
Persoonsgegevens en foto’s portfolio
Op mijn website deel ik foto’s in mijn portfolio en op een blog om mijn gemaakte
werk aan potentiële klanten te laten zien. Ook wordt mijn eerder gemaakte werk op
mijn social media kanalen gedeeld om aan potentiële klanten te laten zien. Hierin
verwerk ik uw foto’s, naam en locatie van de fotoshoot/bruiloft. Hiervoor heeft u
toestemming gegeven bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden. Uw
foto’s worden voor een onbepaalde tijd bewaard in mijn archief.
Om het plaatsen van een review over mijn dienst mogelijk te maken, verwerk ik uw
naam, de inhoud van het bericht en eventueel een foto. Deze gegevens worden
voor onbepaalde tijd bewaard.
Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
Roos van der Wiel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de betaling
- Het verzenden van de facturen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig ter uitvoering van de dienstverlening
- U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
- Om fotoalbums bij u af te leveren

- Roos van der Wiel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
- Roos van der Wiel verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe wettelijke verplichting
is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Roos van der Wiel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Gegevens delen met derden
Wij kunnen uw persoonsgegeven delen met derden als dit verenigbaar is met de
hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst of noodzakelijk zijn om te voldoen aan
eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegeven. Roos van der Wiel blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties
verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw
nadrukkelijke toestemming.
Bewaartermijn
Roos van der Wiel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd:
Gegevens
Persoons- en
adresgegevens
Gegevens over activiteit
op de website
Geselecteerde foto’s

Termijn
7 jaar

Niet-geselecteerde en
onbewerkte foto’s

1 jaar

Onbepaalde tijd
Geselecteerde foto’s

Reden
Wettelijk verplicht in
verband boekhouding
Dit wordt automatisch
opgeslagen
Om werk aan potentiële
klanten te laten zien
x

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Op dit moment verkrijgt de website functionele cookies: dit zijn cookies die
noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan Roos van der Wiel hiermee haar website
optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy

waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is.
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien Roos
van der Wiel over digitale persoonsgegevens beschikt die zij of met uw toestemming
verwerkt of om een overeenkomst die Roos van der Wiel met u heeft gesloten uit te
voeren. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om digitale persoonsgegeven
die van u worden bewaard in een leesbaar bestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roosvanderwiel.nl. Om het
verzoek af te handelen, wordt een kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy.
Klachten
Wanneer u het oneens bent met de manier waarop is omgegaan met uw gegevens,
wordt het gewaardeerd als u eerst contact opneemt met Roos van der Wiel. Komt u
er dan niet uit, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging
Roos van der Wiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing is van misbruik, neem dan
contact op via info@roosvanderwiel.nl.

