Interieur- en verkoopfotografie

Privacyverklaring

Binnenfoto, gevestigd aan de Nienke van Hichtumweg 69 8448 SJ te Heerenveen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Bedrijfsgegevens:
Binnenfoto
Nienke van Hichtumweg 69
8448 SJ Heerenveen
www.binnenfoto.nl
wyke@binnenfoto.nl
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Binnenfoto verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat u deze aan mij verstrekt. Als ik uw gegevens ontvang via derden (uw makelaar) dan
heeft u uw oprachtgever daar toestemming voor gegeven.
De gegeven die ik verwerk zijn:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Eventuele bovenstaande gegevens van de door u aangewezen contactpersonen
– Bankgegevens (bij particuliere opdrachten)
Doel:
Binnenfoto verwerkt uw gegevens voor het kunnen uitvoeren van de volgende doelen:
– Het inplannen van of contact hebben over een afspraak
– Het versturen van een afspraakbevestiging en voorbereidingsinstructies
– Het versturen van foto's via WeTransfer
Het bewaren van persoonsgegevens:
Binnenfoto bewaart uw persoonsgegevens maximaal 3 maanden na uitvoering van de
opdracht. Uw foto's worden maximaal 3 jaar in archief bewaard, met alleen uw adres als
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kenmerk.
U kunt, indien nodig en zolang de foto's bewaard zijn, nogmaals de gemaakte foto's opvragen.
Indien u wenst dat uw persoonsgegevens en/of foto's verwijderd dienen te worden, kunt u
contact opnemen via wyke@binnenfoto.nl
Delen van persoonsgegevens:
Binnenfoto verstrekt/deelt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de opdracht.
Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met:
a. Alle klanten die een factuur ontvangen, waarop enkel uw adres wordt weergegeven en de
datum van uitvoering van de opdracht. Bij particuliere opdrachten staat uw naam ook vermeld
op de factuur
b. Google, voor het gebruik van agenda en email: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
c. WeTransfer, voor het versturen van foto's, waarbij alleen uw emailadres wordt gebruikt:
https://wetransfer.com/legal/privacy
Cookies:
Binnenfoto maakt niet actief gebruik van cookies.
Beveiliging:
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard. Er wordt gebruik gemaakt van
wachtwoorden. Uw foto's worden bewaard met alleen uw adres als kenmerk en zijn niet te
herleiden naar uw overige persoonsgegevens.
Recht op inzage, correctie en verwijdering:
U heeft ten alle tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen via wyke@binnenfoto.nl
Recht op het indienen van een klacht:
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)
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