Privacy Verklaring
Dit document geeft inzicht in hoe Buurman Fotografie met jouw persoonsgegevens omgaat. Als je
vragen hebt of als je hier meer over wilt weten kun je natuurlijk contact met me opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
•
•
•
•

Contactgegevens
Factureringsgegevens
Financiele gegevens
Foto’s waar jij op staat.

Waarvoor gebruik ik deze gegevens?
•
•
•
•
•
•

Adviseren over fotoreportages en beeldmateriaal
Uitvoeren fotoreportages
Factureren fotoreportages
Relatiebeheer
Nieuwsberichten
Marketingactiviteiten

Waarom mag ik jouw persoonsgegevens gebruiken?
• Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst.
• Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een fotoreportage.
• Als dit nodig is voor de uitvoering van mijn bedrijfsactiviteiten, waarbij ik uiteraard jouw belang niet
uit het oog verlies.
• Als je toestemming hebt gegeven voor specifieke doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
• Zo lang het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en voor de uitvoering van mijn
bedrijfsactiviteiten.
• Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die gelden.

Hoe kun jij hier controle op uitoefenen?
•
•
•
•
•
•

Je hebt inzage of ik gegevens van je verwerk.
Je hebt inzage in deze gegevens
Je kunt hier bezwaar tegen maken
Je kunt je gegevens aanpassen
Je kunt aangeven dat ik jouw gegevens maar beperkt mag gebruiken
Je kunt mij vragen of ik je gegevens wil verwijderen.

Het is niet altijd mogelijk om te voldoen aan je vraag. Dan laat ik natuurlijk weten wat daar de reden
van is.

Hoe zijn je gegevens beveiligd?
Uiteraard zorg ik altijd voor een passende technische en fysieke beveiliging.

Wie zien jouw persoonsgegevens nog meer?
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe, voor het nabewerken van je foto’s.
Gerrits & Ebbers Bedrijfsadministratie, voor het uitvoeren van mijn bedrijfsadministratie.
Snelstart, om jou een factuur te kunnen sturen
Stack, om de gemaakte foto’s met jou te kunnen delen en een backup te kunnen maken.
Wetransfer, om de gemaakte foto’s met jou te kunnen delen.
Versio, om jouw foto’s eventueel op te nemen in mijn portfolio.
Mailchimp, om je op de hoogte te houden van alle nieuwstjes via een email nieuwsbrief.
iZettle, om te zorgen dat je bij mij kunt pinnen.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met mij
opnemen.
Buurman Fotografie
Beltenweg 4
8042CZ Zwolle
edo@buurmanfotografie
0628020936

