Privacy verklaring (AVG) Elainefotografie
Naam: Elainefotografie
Adres: Rietdekker 45
Postcode: 6603 JV Wijchen
KvK: 57711488
E-mail: Info@elainefotografie.nl
Elainefotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met
de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Hieronder kunt u
terugvinden welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elainefotografie verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het is mogelijk dat wij deze berichten ook
bewaren. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- De foto’s gemaakt in opdracht van u
Waarom verzamelen wij de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:
- Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden
- Om een overeenkomst te kunnen sluiten
- Voor het afhandelen van uw betaling
- Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te voeren
- Om aan de verplichting die de wet stelt te voldoen
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Voor marketing- en promotie doeleinden
- Voor archief doeleinden
Elainefotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang worden deze persoonsgegevens opgeslagen?
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de
bovenstaande doeleinden. Wij hanteren maximaal 7 jaar voor personalia/
adres/telefoonnummers en E-mails. Dit is de wettelijke verplichting.

De geleverde foto’s worden 1 jaar bewaard. De foto’s die gebuikt worden voor portfolio en/
of marketing doeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
Digitale foto’s worden opgeslagen op:
- De computer,
- Een externe harde schrijf (eigen bezit),
- Online fotogalerij met een privé wachtwoord.
Daarnaast kunnen gegevens in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere
betrokken derden zoals:
- Boekhouder
- Boekhoudprogramma
- Facturatieprogramma
- Leveranciers van albums of fotoprints om bestelde producten rechtstreeks door te
kunnen sturen.
Beveiliging persoonsgegevens.
Elainefotografie neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of u wilt uw
gegevens aanpassen of uit ons bestand halen, neem dan contact op via
info@elainefotografie.nl
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Elainefotografie biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@elainefotografie.nl.
Elainefotografie wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website van Elainefotografie maakt
gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

