PRIVACYVERKLARING
Sandra Aartman Fotografie is in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
W aarom bewaar ik uw gegevens:

Ik verwerk uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om
facturen te kunnen maken.
Welke gegevens bewaar ik:
Ik bewaar de gegevens die u via het contactformulier op de website van Sandra
Aartman Fotografie hebt ingevuld of mij via mail of telefoon verstrekt heeft ten
behoeve van het maken van een afspraak.
Ik bewaar de volgende gegevens voor eventuele latere correspondentie en voor
onbepaalde tijd.
- voor- en achternaam
- adres gegevens
- telefoonnummer
- e-mail adres
Delen van gegevens met derden:
Ik verstrek of verkoop geen gegevens aan derden.
Cookies:
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.
Persoonsgegevens:
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze
persoonsgegegevens. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u te
sturen.
Beveiliging:
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en zorg dat het risico op misbruik,
verlies, onbevoegde toegang en publicatie van deze gegevens zo klein mogelijk wordt
gemaakt. Op mijn internet en mail zit een goede beveiliging en er draait dagelijks een
virus- en malwarescanner. Mijn website heeft een SSL certificaat.
Vragen:
Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring dan kunt u contact met mij
opnemen. Ik help u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u
deze wilt inzien, wijzigen of verwijderen.
Geschil:
Bij een geschil heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit
Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de manier waarop ik met uw
gegevens bent omgegaan.
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