Privacy verklaring Mooi & Mooi fotografie
Mooi & Mooi fotografie, gevestigd aan Zwaluwstraat 15, 5451 PR in Mill, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Mooi & Mooi fotografie
Zwaluwstraat 15
5451 PR Mill
06-23724631
www.mooi-fotografie.nl
Kristel Beelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mooi & Mooi Fotografie. Zij is te
bereiken via info@mooi-fotografie.nl of via 06-23724631
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mooi & Mooi fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor facturatie en financiële administratie. Mooi & Mooi
fotografe werkt jouw naam, evt. bedrijfsnaam en adres. Deze gegevens dienen 7 jaar
bewaard te worden voor de belastingdienst.
Mooi & Mooi fotografie maakt gebruik van een portfolio op hun website en social-media
kanalen, om zo het eerdere werk aan potentiële klanten te kunnen laten zien. Wanneer jij
toestemming hebt gegeven, worden jouw foto’s gebruikt. Deze worden onbeperkt bewaard
in het archief van Mooi & Mooi fotografie, totdat jij verzoek doet van verwijdering van deze
foto’s.
Tijdens evenementen maak Mooi & Mooi fotografie ook foto’s. Deze worden gebruikt als
promotie materiaal van het evenement en van Mooi & Mooi fotografie, mede in opdracht
van de organisatie. Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met de huisregels
van het evenement. Je geeft daarmee ook toestemming dat deze foto’s gebruikt mogen
worden. Mocht het zo zijn dat je een foto ziet waar jij op staat, op de website of social-media
kanaal en je wilt dat deze verwijderd wordt, dan dien je contact op de nemen met Mooi &
Mooi fotografie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooi &
Mooi fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

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@mooi-fotografie.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek
Delen van persoonsgegevens met derden
Mooi & Mooi Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht:
•
•
•
•
•

Pixieset | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij
Webmail mijn domein| e-mail
Mijn domein | Website
Social Media | Promotionele doeleinden
Bol accountants | boekhouding en verwerking van facturen
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mooi & Mooi Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. 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.
Het archiveren van jouw gegevens en foto’s
Mooi & Mooi fotografie dient jouw foto’s 7 jaar te bewaren. Dit wordt gedaan op een server
die in eigen beheer is, dus niet via internet in the Cloud.
Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig door de lezen i.v.m eventuele
wijzigingen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop Mooi & Mooi
fotografie gebruikt, kun je een email sturen naar info@mooi-fotografie.nl

