PRIVACYVERKLARING Patricia Petrick Fotografie

Patricia Petrick vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier
verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze
privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u
lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u
contact opnemen met patriciapetrickfotografie@gmail.com. Wanneer uw gegevens buiten de EU
worden opgeslagen zullen er treffende beveiligingsmaatregelen worden genomen.
Artikel 1 – Wie ben ik?
Patricia Petrick Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (1616 ER) Hoogkarspel, lelielaan 17.De
studio die ik huur is te Grootebroek, Industrieweg 46K. Patricia Petrick Fotografie maakt ook
schoolfoto’s op Middelbare/Basis/peuter-scholen en kinderdagverblijven in heel nederland. Ik sta
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Kvk
187567700B01
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke
juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze
gegevens zal bewaren.
Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn
om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk
te maken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd
van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 6 maanden. Wanneer u binnen die 6 maanden
nogmaals gebruik maakt van mijn diensten zal deze termijn opnieuw gaan lopen.
Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer
en betalingsgegevens tot jij een verzoek doet tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik
uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Zo kan ik u makkelijk en snel
helpen wanneer u foto’s wilt nabestellen.
Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan
potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s, ontwerpen, concepten en eventueel uw
naam. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar
deze foto’s 2 jaar in mijn archief.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam,
factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens
kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de
overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7
jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Patricia Petrick Fotografie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te
gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media
marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen
worden.
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, foto en
de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om
uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het
contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten
bewaar ik totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit
commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de
contactvraag is afgerond.
Ik verwerk uw naam, Facebook account en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn
artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik
bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3 – Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast
kan het zijn dat ik uw gegevens via een van mijn opdrachtgevers heb verkregen, wanneer ik u in
opdracht van een ander fotografeer of u tijdens een shoot aanwezig bent.

Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking
tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.
Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Patricia Petrick Fotografie om uw gegevens in te
zien.
Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen,
afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik
uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale
systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het
recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan
leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar
Patriciapetrickfotografie@gmail.com.
Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u
laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 – Wie ontvangen uw gegevens?
Patricia Petrick Fotografie zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is
voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor
uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de
uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen
verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet
doorverkopen aan derden.

Artikel 6 – Opyo/ schoolfotografie
Patricia Petrick Fotografie maakt ook schoolfoto’s op Middelbare/Basis/peuter-scholen en
kinderdagverblijven in heel nederland De opdrachtgevers van Patricia Petrick Fotografie zijn de
hierboven genoemde onderwijsinstellingen. Patricia petrick fotografie gebruikte het bestelsysteem
van Oypo.nl. Persoonlijke gegevens worden door Oypo.nl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd
Via de website https://patriciapetrickfotografie.nl/bestellen kunnen ouders/verzorgers de foto’s van
hun kinderen inzien en betalen.
Privacy verklaring oypo.
Hiervoor worden via de website van patriciapetrickfotografie.nl privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg
belangrijk.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
•
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
•
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
•
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
•
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
•
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
PatriciaPetrickfotografie.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel.
Gebruik van persoonsgegevens via Oypo B.V.
Bij het gebruiken van onze website verkrijgt Oypo en Patricia Petrick Fotografie bepaalde gegevens
van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde
dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
•

NAW gegevens

•

Telefoonnummer

•

Factuuradres

•

Emailadres

•

Betalingsgegevens

Registreren bij Oypo
Bij bepaalde onderdelen van onze website kunt u zich registreren. Oypo bewaard daarna de door u
gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Zij doen dit zodat u deze niet
elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen over de uitvoering
van uw bestelling.
Zij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of als dit wettelijk verplicht is. In
geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens
aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de foto’s bij de juiste persoon te leveren en
de betaling op de juiste manier te kunnen verwerken. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling
kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in
deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
•

per e-mail

•

via social media

Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen
via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te
behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt,
worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres
wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet. Ook publiceren wij geen foto’s (bijvoorbeeld voor promotie
doeleinden) zonder vooraf explicitie toestemming ontvangen te hebben van ouders/verzorgers.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld het bedrijf dat de betalingen voor ons verwerkt.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij Om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het
mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf
met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij
met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen
regelmatig wijzigen).
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze
data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Hiervoor werken wij o.a. met gecertificeerde SSL-verbindingen. Alle
foto’s zijn voorzien van een unieke fotocode. U kunt dus alleen de foto’s bekijken waarvan u de code
heeft. Van de foto’s die wij op scholen maken leveren wij een lage resolutie-bestand aan de scholen.
Deze foto’s worden o.a. gebruikt voor het leerlingvolgsysteem van de school zelf.
Bewaartermijnen Oypo
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard door Oypo b.v. (kk 17242255) voor zo
lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens
nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens
gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar voor betaalgegevens).
De foto’s die wij maken worden voor 5 jaar bewaard. Hierdoor maken wij het mogelijk om altijd
foto’s te kunnen bestellen.

Foto’s die retour worden gestuurd aan Schoolfoto.nl worden direct na ontvangst volgens wettelijke
richtlijnen vernietigd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid van bedrijf oypo of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen Om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
Oypo
Postbus 193
5720 AD Asten info@oypo.nl Daarnaast kunt u ons op werkdagen tussen 10:00u en 12:00u
telefonisch bereiken op het nummer: +31 (0)40-820021

Artikel 7 – Slotbepalingen
Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan
aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt
u een e-mail sturen naar Patriciapetrickfotografie@gmail.co Als u een klacht heeft over de manier

waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

