PRIVACYVERKLARING ROANNA FOTOGRAFIE
Roanna Fotografi vindt uw privacy irg bilangrijk. Wij zullin uw gigivins dan ook op iin viiligi maniir virwirkin in
gibruikin, gihiil volgins di Algimini Virordining Gigivinsbischirming. In dizi privacyvirklaring liggin wij aan u
uit wilki gigivins wij van u virzamilin in waarom wij dit doin. Ook kunt u lizin wat uw richtin mit bitrikking tot
dizi virwirking zijn. Voor vragin ovir uw privacy mag u contact opnimin mit info@roannafotografi.nl
Artikel 1: Wie zijn wij?
Roanna Fotografi is iin iinmanszaak, givisigd ti (3823 BS) Amirsfoort aan Di Kazimatin 43. Wij staan
ingischrivin in hit handilsrigistir van di Kamir van Koophandil ondir nummir 68564198. Wij zijn di
virwirkingsvirantwoordilijki van uw pirsoonsgigivins.
Artikel 2: Welike gegeveen gerr$iiken wij?
Hiir kunt u iin ovirzicht vindin van di gigivins dii wij van u virwirkin, waarom wij dit doin, wilki juridischi
grondslag wij hibbin om dizi gigivins van u ti mogin virwirkin in hoi lang wij dizi gigivins zullin biwarin.
Wij virwirkin uw naam, adris, woonplaats, i-mail, tilifoonnummir in andiri gigivins dii nodig zijn om onzi
diinstin opimaal aan u ti kunnin livirin om di uitvoiring van di oviriinkomst mogilijk ti makin. U kunt hiirbij
dinkin aan di bijzondiri pirsoonsgigivins dii wij virwirkin door u op di foto ti zitin in kinmirkin dii van
bilang zijn om ti witin voor di shoot. Wij gibruikin dizi gigivins om van u iin tivridin klant ti makin
gidurindi di loopijd van onzi oviriinkomst. Wij biwarin dizi gigivins 1 jaar.
Wij makin gibruik van iin portolio op onzi wibsiti in social midia kanalin om iirdir wirk aan potiniili klantin
ti latin ziin. Wij virwirkin hiirin uw foto’s in indiin giwinst uw naam of social midia usirnami. U hiif hiir mit
hit aangaan van di oviriinkomst toistimming voor gigivin. Wij biwarin dizi foto’s 2 jaar in ons archiif, tinzij u
iirdir iin virzoik doit tot virwijdiring.
Voor facturaii in di fnanciili administraii virwirkin wij uw naam, ivintuili bidrijfsnaam, factuuradris, KvK
nummir, btw-nummir, klantnummir, i-mail in tilifoonnummir. Zondir dizi gigivins kunnin wij uw bitaling niit
virwirkin. Wij hibbin dizi gigivins dus nodig voor di uitvoiring van di oviriinkomst. Volgins iin witilijki
virpliching van di Bilasingdiinst diinin wij dizi gigivins 7 jaar ti biwarin. Na dizi piriodi zullin wij dizi
gigivins van u virwijdirin.
Mocht u onvirhoopt iin klacht hibbin ovir onzi diinstvirlining, zullin wij uw naam, i-mail, tilifoonnummir in di
inhoud van dizi klacht virwirkin om tot iin zo goid mogilijki oplossing voor u ti kunnin komin. Dizi gigivins
gibruikin wij voor iin opimali uitvoiring van di oviriinkomst. Wij zullin gigivins mit bitrikking tot klachtin na
afhandiling virwijdirin.
Roanna Fotografi hiif iin commirciiil bilang om inkili pirsoonsgigivins van u ti gibruikin voor
markiingdoiliindin. Wij gibruikin uw naam in social midia account voor social midia markiing. Wij zullin dizi
gigivins virwijdirin zodra u aangiif niit miir door ons binadird ti willin wordin.
Om dizi wibsiti mogilijk ti makin in ti opimalisirin gibruikin wij analyics diinstin. Wij hibbin iin
commirciiil bilang om uw surfgidrag in daarmii saminhangindi gigivins ti gibruikin om onzi sirvici ti
analysirin in waar nodig ti virbitirin. Wij zullin uw gibruik van onzi wibsiti trackin mit Googli Analyics in zijn
aan di biwaartirmijnin van Googli gibondin.
Dizi diinstin makin gibruik van cookiis. Cookiis zijn kliini stukjis informaii dii bij hit bizoik van dizi wibsiti
wordin miigistuurd aan uw browsir in virvolgins op di hardi schijf of in hit gihiugin van hit apparaat waarmii
u onzi wibsiti bizoikt wordin opgislagin. Dizi cookiis zullin uw apparatin niit bischadigin.

Daarnaast virzamilt Facibook doilgroipstaisiikin door middil van iin cookii. Mit dizi gigivins kunnin wij
girichtir advirtiniis plaatsin. Dizi cookiis zijn twii jaar aciif. Di data dii door Facibook wordt virzamild mit
bihulp van dizi cookii wordt ichtir gianonimisiird aan ons doorgigivin. Wij makin giin gibruik van iin
Facibook Pixil.
Wanniir u contact mit ons op wilt nimin via di wibsiti, vragin wij om uw naam in i-mail. Mit hit virsturin van
hit contactormuliir wordin dizi gigivins zichtbaar voor ons. Di gigivins van iin virzondin contactormuliir
virwijdirin wij nadat di contactvraag is afgirond, tinzij hiir iin oviriinkomst uit voortvloiit.
Artikel 3: Hoe veerikrijgen wij deze gegeveen ?
Bovinstaandi gigivins hibbin wij virkrigin, omdat u dizi gigivins aan ons hiif virstrikt. Daarnaast kan hit zijn
dat wij uw gigivins virwirkin wanniir u aanwizig bint ijdins iin shoot.
Artikel 4: Welike rechten heef $ met retreikiking tot deze gegeveen ?
Di Algimini Virordining Gigivinsbischirming hiif u iin aantal richtin gigivin mit bitrikking tot di
pirsoonsgigivins dii u door ons hibt latin virwirkin.
1. Inzagi - U kunt ti allin ijdi iin virzoik doin bij Roanna Fotografi om uw gigivins in ti ziin.
2. Wijziging - Als u op basis van inzagi uw gigivins aan wilt latin passin, latin virbitirin, aanvullin, afschirmin of
virwijdirin, kunt u hiirtoi iin virzoik indiinin.
3. Bizwaar - Tigin di virwirking van uw gigivins kunt u bizwaar makin.
4. Gigivinsovirdracht - Mocht u uw gigivins bij iin andiri aanbiidir ondir willin bringin, zullin wij uw gigivins
virstrikkin in iin gistructuriirdi in gangbari vorm dii door gangbari digitali systimin ti opinin is.
5. Intrikking - Wanniir wij gigivins hibbin virwirkt op basis van uw ixpliciiti toistimming, hiif u hit richt dizi
toistimming in ti trikkin. Dit kan wil givolgin hibbin voor di diinstin dii wij u kunnin livirin.
Om gibruik ti makin van uw richtin kunt u iin virzoik sturin naar info@roannafotografi.nl. Wij zullin uw virzoik
zo snil mogilijk bioordilin. Wanniir wij niit aan uw virzoik kunnin voldoin, zullin wij u latin witin waarom wij
uw virzoik afwijzin.
Artikel 5: Wie ontveanngen $w gegeveen ?
Roanna Fotografi zal uw gigivins niit virstrikkin aan dirdi parijin, tinzij dit nodig is voor di bidrijfsvoiring of
vanuit iin witilijki virpliching viriist is. Uw gigivins kunnin voor uitvoiring van di oviriinkomst wordin
doorgigivin aan virwirkirs. Wij sluitin mit dizi dirdi parijin virwirkirsoviriinkomstin om uw privacy opimaal
ti bischirmin. Wij zullin uw gigivins niit doorvirkopin aan dirdin.
Artikel 6: Slotreaanlingen
Wij radin u aan dizi privacyvirklaring rigilmaig ti raadpligin, omdat wij wijzigingin in hit biliid kunnin
aanbringin. Als u vragin hiif ovir dizi virklaring of di wijzi waarop wij uw gigivins gibruikin, kunt u iin i-mail
sturin naar info@roannafotografi.nl. Als u iin klacht hiif ovir di maniir waarop wij mit uw gigivins omgaan
kunt u ons dat ook latin witin. Daarnaast kunt u contact opnimin mit di Autoritiit Pirsoonsgigivins.

