Privacyverklaring
Bedrijfsgegevens:
Pics by AnneMieke
Willemskade 11
2161PE Lisse
Telefoon: 0252-418764 / 06-16088961
Website https://pics-by-annemieke.nl/
E-mail : Pics.by.AnneMieke@gmail.com
KvK 27309512
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Pics by AnneMieke kan persoonsgegevens verwerken, omdat er gebruik wordt gemaakt van
de diensten van Pics by AnneMieke, of omdat er persoonsgegevens worden ingevuld in email of het contactformulier op de website.
Pics by AnneMieke kan de volgende gegevens verwerken:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto
Waarom Pics by AnneMieke persoonsgegevens nodig heeft:
Pics by AnneMieke verwerkt persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail of
post) contact te kunnen maken. Dit kan om informatieverstrekking gaan, maar ook om
fotomateriaal te versturen, en offertes of facturen.
Hoe lang bewaart Pics by AnneMieke persoonsgegevens:
Pics by AnneMieke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de belasting, zoals facturen, worden 7 jaar
bewaard.
Foto's worden echter wel onbeperkt bewaard, behalve als wordt aangegeven dat dit niet
gewenst is. Er worden geen andere persoonsgegevens gekoppeld aan de foto's.
De reden van de langere bewaartijd voor foto's is dat ze vaak grote emotionele waarde
hebben, en dat in speciale situaties, zoals een overlijden, het erg waardevol is als er nog foto's
kunnen worden opgevraagd.
Delen met derden:
Pics by AnneMieke verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit strikt noodzakelijk
is. Dit is het geval bij:
- Online communicatie zoals e-mail en het contactformulier via mijn website
Hier zijn de privacyverklaringen van Google en RoboHost van toepassing
(Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
RoboHost: https://www.robohost.nl/dutch/voorwaarden.html)
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Foto’s die t/m mei 2018 bij evenementen zijn gemaakt worden gedeeld met Oypo die
de verdere verkoop van bestelde foto's verzorgt. Hier zijn de privacyverklaringen van
Oypo van toepassing (https://beta.oypo.nl/nl/bezoeker/privacy).
Foto's die bij evenementen zijn gemaakt worden gedeeld via Flickr.
Hier zijn de privacyverklaringen van Flickr van toepassing
(https://www.flickr.com/help/privacy).
Enkele foto's worden gedeeld via Facebook en Instagram in verband met
marketingdoeleinden. Hier wordt dan een foto gebruikt als voorbeeld om kenbaar te
maken dat er foto's te bestellen zijn, en waar ze te vinden zijn. Er worden verder geen
andere persoonsgegevens aan gekoppeld. Hier zijn de privacyverklaringen van
Facebook/Instagram van toepassing (Voor zowel Facebook als Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content)
Wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

Website bezoek:
Op de website van Pics by AnneMieke worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zoals het IP-adres, tijdstip van bezoek en andere gegevens die uw browser meestuurt.
Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen:
Te allen tijde kan worden opgevraagd welke persoonsgegevens worden verwerkt, en kan dit
worden gewijzigd of verwijderd, behalve bij zwaarwegende bezwaren zoals wettelijke
bewaarplicht in verband met belastingaangifte.
Beveiliging van gegevens:
Pics by AnneMieke neemt de beveiliging van persoonsgegevens heel serieus, en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Het computersysteem van Pics by AnneMieke is up-to-date en goed beveiligd met
betrouwbare virus en firewall software
De website van Pics by AnneMieke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De foto’s die op Flickr worden geplaatst hebben, over het algemeen, een verkleind formaat
met groot watermerk, zodat ze onbruikbaar zijn voor gebruik door derden. Tevens zijn de
instellingen zodanig dat ze niet getoond worden via zoekopdrachten, maar alleen zichtbaar
zijn bij een bezoek aan het profiel van Pics by AnneMieke.
Als er toch indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Pics by AnneMieke
Klachten met betrekking tot privacy:
Als er toch klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens, geef deze dan door via
Pics.by.AnneMieke@gmail.com, zodat ik er iets aan kan doen. Als dit niet naar tevredenheid
kan worden opgelost, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

