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RG Photography maakt gebruik van cookies.  Cookies zi jn kleine stukjes
informatie die bi j  het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw
browser en vervolgens op de harde schijf  of  in het geheugen van het apparaat
waarmee j i j  mijn website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer j i j  mijn website
op een later moment nog een keer bezoekt zal  deze informatie worden herkend.
Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel  1                     Welke cookies gebruik ik?

Hier kun j i j  een overzicht vinden van de cookies waar ik ,  via de website
rgphotography.nl  gebruik van maak en waarom ik dit  doe.

Functionele cookies
Ik maak gebruik van functionele cookies.  Deze zorgen ervoor dat de website
goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied
en de website gebruiksvriendeli jk voor jou werkt.  Zo hoef j i j  door het gebruik van
deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat
deze informatie wordt bewaard.  

Analytische cookies
Om deze website mogeli jk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics
diensten.  Ik heb een commercieel  belang om jouw surfgedrag en daarmee
samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar
nodig te verbeteren.  Ik zal  jouw gebruik van deze website tracken met
Wordpress.  Deze cookies weten of j i j  mijn site al  eerder hebt bezocht.  Al leen bij
het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt,  bi j  volgende bezoeken wordt er
gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie.  De cookie dient enkel voor
statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal
unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden
bekeken. Met behulp van JavaScript kan ik pageviews tel len.  Zo kan ik bepalen
welke content het meest interessant is  voor jou als bezoeker.

Ik vind het beschermen van jouw privacy echter erg belangri jk .  Daarom heb ik de
volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw
privacy minimaal te belasten:  

http://rgphotography.nl/


R. Groenhart |  Pieter Nieuwlandstraat 108 |  3514 HL Utrecht |  +31 (0)  6 16 47 56 48
BTW NL002192022B26 |  KVK 70818185 |  IBAN: NL92 INGB 0794 8030 75

 

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder,  wij  z i jn
overeengekomen dat zi j  jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken
en ik laat een deel van jouw ip-adres maskeren.  Doordat de statistieken anoniem
worden verzameld,  wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van
analytische cookies.

Tracking cookies

Ik maak gebruik van tracking cookies van derde parti jen op de website.  De
embedded content op deze website marketing cookies bevatten.  Er worden
enkel gegevens over jou als gebruiker naar deze parti jen gestuurd wanneer j i j  de
content aanklikt of  afspeelt .  De gegevens die hiermee worden verzameld zi jn
niet toegankeli jk voor mij  als website-eigenaar.  J i j  kunt ervoor kiezen geen
toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies.  De embedded
content zal  voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zi jn.

Artikel  2                    Cookies verwijderen

Wanneer j i j  mijn website voor het eerst bezoekt,  wordt een pop-up getoond met
uitleg over cookies en vraag ik jou welke cookies j i j  wilt  accepteren.  Cookies die
niet str ikt noodzakeli jk zi jn om deze website te laten werken, worden enkel
geplaatst na jouw toestemming. Ji j  kunt deze toestemming op ieder moment
intrekken. Wanneer j i j  niet (meer) wilt  dat deze website cookies plaatst ,  kun j i j  in
jouw browserinstel l ingen aangeven dat j i j  geen cookies accepteert en al le
geplaatste cookies verwijderen.  Ji j  dient dit  op elke computer en in elke browser
die j i j  gebruikt aan te geven. Dit  kan wel gevolgen hebben voor de diensten en
functies die ik jou kan leveren.

Artikel  3                    Slotbepalingen

Ik raad jou aan dit  statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in
het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden
aangekondigd. Als j i j  vragen hebt over dit  statement of de cookies die ik gebruik,
kun j i j  een e-mail  sturen naar info@rgphotography.nl .
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Artikel  3                    Hoe verkri jg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen,
omdat j i j  deze gegevens aan mij  hebt verstrekt.  Daarnaast kan het zi jn dat ik
jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer j i j  ook aanwezig
bent t i jdens de shoot en jou daar fotografeer,  of  wanneer j i j  de galeri j  met daarin
gemaakte content voor mijn klant bezoekt.  Ook kan het zi jn dat ik jouw
gegevens heb verkregen wanneer j i j  op een andere manier betrokken bent bi j  de
fotoshoot van mijn klant.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over
minderjarigen worden verzameld met ouderl i jke toestemming. Als j i j  ervan
overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonli jke gegevens heb
verzameld van een minderjarige,  neem dan contact op.

Artikel  4                    Welke rechten heb j i j  met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal  rechten
gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij  hebt laten
verwerken.

1 .  Inzage -  Je kunt te al len t i jde een verzoek doen bij  mij  om jouw gegevens in te
zien.
2.  Wijziging -  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt  laten passen,  laten
verbeteren,  aanvullen,  afschermen of verwijderen,  kun je hiertoe een verzoek
indienen.
3.  Bezwaar -  Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een
belangenafweging kun j i j  bezwaar maken.
4.  Gegevensoverdracht -  Mocht j i j  je gegevens bi j  een andere aanbieder onder
wil len brengen, zal  ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en
gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is .
5 .  Intrekking -  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb j i j  het recht deze toestemming in te trekken. Dit  kan wel
gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
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Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen,  voorzien van
een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto) ,  naar
info@rgphotography.nl .  Ik zal  je verzoek zo snel mogeli jk ,  maar uiterl i jk binnen
30 kalenderdagen, beoordelen.  Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal  ik
jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs .

Artikel  5                    Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal  jouw gegevens niet verstrekken aan derde parti jen,  tenzi j  dit  nodig is  voor
de bedri j fsvoering of vanuit een wettel i jke verplichting vereist is .  Jouw gegevens
kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan
verwerkers en parti jen betrokken bij  de uitvoering van onze overeenkomst.
Hieronder val len mede leveranciers van fotoproducten.  Ik sluit  met deze derde
parti jen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik
zal  jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel  6                    Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik
wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze
verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik,  kun je een e-mail  sturen
naar info@rgphotography.nl .  Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met
je gegevens om ga kun je mij  dat ook laten weten.  Daarnaast kun je contact
opnemen met de Autoriteit  Persoonsgegevens.
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