Privacy beleid
Deze privacy verklaring ( in het kader van de AVG ) is van toepassing op de diensten van
Carla Fotografie. Door gebruikt te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te
accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-01-2021.
Carla Fotografie is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet dan ook als haar
verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Carla Fotografie respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie dei jij
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gerukt
en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur
bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan aanvraag@carla-fotos.nl
Persoonsgegevens die Carla Fotografie verwerkt
Carla Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail
of via het contactformulier op www.carla-fotos.nl verstrekt, omdat je gebruik wilt maken
van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien
van toepassing voor het doel) verwerk.
-

IP-adres
Locatie gegevens
Gegevens over jouw activiteiten op de website
Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
Internetbrowser en apparaat type
Voor - en /of achternaam
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Carla Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens een fotoshoot.
Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering , en het aanbod van
producten en diensten a f te stemmen op jouw voorkeuren.
Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet,
Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden
email.
Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
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-

Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Jouw betaling af te kunne handelen
Goederen en/of diensten bij je af te leveren.

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard
Carla Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet lange dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, Ik hanteer de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn
activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia
: 7 jaar ( wettelijke verplichting)
Adres
: 7 jaar ( wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar ( wettelijke verplichting)

Cookies, of vergelijkbare technieken
Carla Fotografie gebruikt allen technische, functionele cookies en analytische cookies die gen
inbreuk maken op jouw privacy omdat ze geanonimiseerd worden.
Een cookie is en klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website nar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Carla Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze
privacyverklaring , neem dan contact op via aanvraag@carla-fotos.nl
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