PRIVACY VERKLARING
ANOUK ONTWERPT & FOTOGRAFEERT
1.ALGEMEEN
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het
doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Anouk ontwerpt & fotografeert verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door
middel van het bezoeken van www.anoukfotografeert.nl, gaat u akkoord met deze Privacy
Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals
beschreven in deze Privacy Verklaring.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Anouk ontwerpt & fotografeert, Anouk van Ravenhorst, gevestigd aan de brigittenstraat 22 te
Utrecht.
Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van en
wordt onderhouden door Anouk van Ravenhorst. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste
instantie gericht worden aan Anouk van Ravenhorst. Houdt u er rekening mee, dat wij
gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van
ons land. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens, tenzij u zelf, bewust contact met ons
heeft gezocht.
2.VERZAMELING VAN DATA
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website
verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers,
de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn
toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek
aan onze website bewaren wij:
• Uw telefoonnummer, e-mailadres, huisadres en werkadres als u dit aan ons communiceert.
• De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
• Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
￼ • Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.
• Locatiegegevens
Neemt u met ons contact op dan zullen wij de door u verstrekte gegevens opslaan met als
doel om enkel contact te onderhouden over uw vragen en opdrachten. Persoonsgegevens
worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd aan derden versterkt, tenzij in overleg om de
gegevens door te sturen naar een potentiële opdrachtgever.
Anouk ontwerpt & fotografeert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Anoukfotografeert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
3. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Anouk ontwerpt & fotografeert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die 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.
Anoukfotografeert gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
Trello - Als planningstool
Zie verklaring van Trello hier:
https://help.trello.com/article/1118-trello-and-gdpr-our-commitment-to-data-privacy
Pixieset - Als fotogallery voor het leveren foto’s en video’s
Zie de verklaring van Pixieset hier:
https://help.pixieset.com/hc/en-us/articles/360003826911-GDPR-and-Pixieset
Gmail Gsuite - voor al het mailcontact
Zie de verklaring van Gsuite hier:
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
Yuki - Voor alle facturen en offertes
Zie de verklaring van yuki hier:
http://help.yuki.nl/algemene-voorwaarden-verwerkersovereenkomst
Easyzzp - Accountant voor Anouk ontwerpt & fotografeert
Zie de verklaring van Easyzzp hier:
https://www.easyzzp.nl/privacy-verklaring/
4. SOCIALE MEDIA BUTTONS
Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om
berichten te delen. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US principes.
U kunt deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.
5.VEILIGHEID OPSLAG VAN GEGEVENS
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database
helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet
anders kan bijvoorbeeld met partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten.
6. CONTACT
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via
anoukfotografeert@gmail.com
7. JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage en het aanpassen van je
persoonsgegevens, we reageren hierop binnen 30 dagen.
Mocht u gegevens willen verwijderen waarvoor u toestemming hebt gegeven om deze te
publiceren zullen wij uw verzoek binnen 30 dagen inwilligen.

