Privacy verklaring
Jullie zullen vast gehoord hebben dat per mei 2018 het nodige gaat veranderen omtrent wet van
privacy.
“ Ja ach” zul je wellicht denken er verandert niet zo veel… voor bedrijven zoals ik moet er toch wel
wat dingen vastgelegd gaan worden.
Daarom vind ik het erg belangrijk jullie op de hoogte te stellen van hoe ik te werk ga.
Het belangrijkste is dat er ten alle tijden toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van een foto
op deze website of social media.
Is er geen toestemming worden er ook GEEN foto’s geplaatst op website of social media.
Ik vind het belangrijk dat de klant tevreden is, een blijvende herinnering op een pure ongedwongen
en leuke manier.
Janine Riddy photography, gevestigd aan Snipdonk 13 te Veghel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Hoe kun je mij bereiken?
Www.janineriddy.nl

Janine Riddy
Snipdonk 13
5467AD Veghel
+31 652328341
Kvk 67154395
Persoonsgegevens die ik verwerk
Janine Riddy photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens (foto)
- Locatiegegevens (thuis adres, trouwadres etc)
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Janine Riddy photography verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:
- ras/huidskleur (zichtbaar op foto)
- godsdienst of levensovertuiging (zichtbaar bij bv kerkelijke foto’s)
- seksuele leven (bv geaardheid op foto)
- gezondheid (ziekenhuis etc)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (kinderen op foto, familiereportages, lifestyle newborn)
De foto’s die ik plaats op mijn website van zowel kinderen, volwassenen, dier, product zijn ten alle
tijden geplaatst met toestemming van de klant.
Heb je toestemming gegeven maar heb je je toch bedacht?
Janine Riddy kan ten alle tijden de foto’s verwijderen.
Stuur een mail naar ; info@janineriddy.nl de foto’s worden dan binnen 3 werkdagen verwijderd.
De foto’s waarvoor toestemming gegeven is zullen minimaal 2 jaar op de website getoond worden.
De gegevens die ik verstrek en verwerk komen altijd van de klant zelf.
Janine Riddy zal op geen enkele wijze gegevens gebruiken/verwerken waar geen toestemming voor
gegeven is door de klant.
Wanneer ik toestemming vraag om een foto te verwerken op social media of website doe ik dit via
mail of whatsapp zodat het schriftelijk is vastgelegd.
Mocht je hier later op terug willen komen is dit uiteraard geen probleem.
Verdere gegevens zoals adres of telefoonnummer word alleen gebruikt om in contact te komen met
de klant of om producten zoals bijvoorbeeld een album of fotoproduct te kunnen leveren.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Janine Riddy photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van emails met afspraken rondom de shoot
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om verdere afspraken te maken omtrent de
shoot
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren (denk aan bv album, usb etc)
-Foto’s af te leveren bij de klant (via wetransfer of op dvd)
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Janine Riddy photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Janine Riddy Photography bewaard RAW-files minimaal 1 tot 3 jaar na aflevering van de foto’s aan de
klant. De Raw-files zijn opslagen in eigen beheer met de nodige beveiligingsmaatregelen die de wet
voorschrijft. Janine Riddy en haar echtgenoot zijn de enige 2 personen die toegang kunnen krijgen
tot deze opslag. Ze zijn alleen toegankelijk zijn met een persoonlijk wachtwoord.
Uw emails worden minimaal 1 x per jaar verwijderd.
Vaak legt u contact via email info@janineriddy.nl (deze wordt gehost via webmail.kpnmail.nl)
Of via facebook www.facebook.nl/janineriddyphotography

Delen van persoonsgegevens met derden
Janine Riddy photography deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Janine Riddy photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Janine Riddy photography jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit gaat om fotoproducten die je bij mij
besteld. Ik bestel deze bij mijn drukker op aanvraag van de klant.
Het album wordt besteld via de website van de drukker deze gaat concreet met de foto’s om volgens
de overeenkomst. De klant geeft toestemming om dit album te laten drukken.
Mocht u het album direct aan je huisadres geleverd willen hebben heeft de leverancier ook je
adresgegevens. Verder werk ik via wetransfer om foto’s te versturen.
Wens je dit niet kan er altijd een dvd afgehaald worden op mijn thuisadres geef dit aan in de mail.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Janine Riddy photography gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 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.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janine Riddy photography en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@janineriddy.nl.
Mocht je graag langs willen komen om een klacht door te spreken of om gegevens te verwijderen je
bent van harte welkom op snipdonk 13 te Veghel.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Janine Riddy photography 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, neem dan contact op met mij via
info@janineriddy.nl
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