Privacybeleid
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
informeer ik je met deze privacy verklaring welke gegevens Lisa Muller
Fotografie van jou/jullie verzamelt, waarom en hoe ik met deze gegevens het
gebruik van mijn website kan verbeteren. Dit beleid is van toepassing op de
diensten van Lisa Muller Fotografie. Het is goed te weten dat Lisa Muller
Fotografie/www.lisamuller.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid
van andere sites en bronnen.

Gegevens van Lisa Muller Fotografie
Lisa Muller Fotografie
Pinksterbloem Erf 12
1706 AG Heerhugowaard
lisamullerfotografie@gmail.com
www.lisamuller.nl
06-24809726
KVK 56715331

Persoonsgegevens die ik verwerk
Lisa Muller Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt
van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Welke
persoonsgegevens verwerk ik:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld
het invullen van een contactformulier, in correspondentie, telefonisch
of tijdens een kennismakingsgesprek.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan mijn privacybeleid te
accepteren waarbij ik de privacy van al mijn gebruikers respecteer en er zorg
voor draag dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld en nooit met derden zal worden gedeeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik de
gegevens
Lisa Muller Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:

-

Je te kunnen bellen, mailen of whatsappen als dit nodig is om mijn
dienst te kunnen uitvoeren.
Om producten en diensten bij je te kunnen (af)leveren
Om jouw betaling af te kunnen afhandelen.

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De
verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering. Mocht het zo zijn dat je deze
gegevens niet met mij wil delen, dan kan onze samenwerking helaas niet
doorgaan omdat deze informatie noodzakelijk is om mijn diensten uit te voeren
en producten te kunnen leveren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard
Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:
-

Verstuurde facturen worden zeven jaar bewaard, in verband met de
fiscale bewaarplicht.
Persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van een
contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens
een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Lisa Muller
Fotografie actief in bedrijf is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en
aan te vullen of op verzoek te laten verwijderen. Ook bestaat het recht op
dataportabiliteit: je mag jouw gegevens, gedeeld met Lisa Muller Fotografie,
opvragen en delen met andere organisaties. Tevens heb je het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent
over de manier waarop Lisa Muller Fotografie met jouw persoonsgegevens
omgaat.

Google Analytics
Lisa Muller Fotografie gebruikt Google Analytics om statistieken bij te houden.
Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de Lisa Muller Fotografie website gebruiken en
maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Ik verzamel geen informatie voor
andere doeleinden dan die in dit privacybeleid worden beschreven tenzij ik van
tevoren hiervoor jouw toestemming heb verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of verzorgers. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan
16. Ik raad ouders/verzorgers dan ook aan om betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je het idee
hebben dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met mij op via
lisamullerfotografie@gmail.com. Ik zorg er dan voor dat de betreffende
informatie wordt verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Lisa Muller 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. Jouw
gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op
de wifi verbinding, de computer als de mailbox van Lisa Muller Fotografie. Als jij
het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik neem dan contact op via lisamullerfotografie@gmail.com

