Privacy verklaring
Made by BE / Beeld Bij Birgit, gevestigd aan Tuinweg 15, 7944 AB Meppel, KvK 59777400,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS
Made by BE / Beeld Bij Birgit
Tuinweg 15
7944 AB Meppel

• voor het versturen van foto’s en drukwerk
• Made by BE / Beeld Bij Birgit verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

COOKIES
Cookies zijn niet aanwezig op de website

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De persoonsgegevens zijn voor mijn eigen administratie
en contact. De persoonsgegevens worden niet gedeeld
met andere personen of partijen.

ANALYTICS
Made by BE/ Beeld Bij Birgit verzamelt geen persoonlijke
gegevens over de bezoekers van de website
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wanneer je ons inhuurt voor een fotoreportage of persoonlijk drukwerk hebben wij persoonsgegevens van jou
nodig om met je te kunnen communiceren over onze
diensten. Deze verstrek je zelf via het contactformulier op
de website of via een directe email. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mail adres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• Bankrekeningnummer
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
• het afhandelen van jouw betaling;
• verzenden van onze nieuwsbrief;
• om je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen om de
opdracht door te spreken en om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
• om op te juiste plek te komen van de fotoreportage;
• deze te verwerken op het drukwerk;
• om goederen (bijvoorbeeld een album en drukwerk) bij
je af te kunnen leveren;

BEWAARTERMIJN
Made by BE / Beeld Bij Birgit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.
RECHTEN
• Recht op inzage
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Je kan hiervoor een verzoek
indienen bij Made by BE/ Beeld Bij Birgit.
• Recht op rectificatie
Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons
onjuist verwerkt, dan passen wij deze op verzoek aan
• Recht op indienen van een klacht
• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
Als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens gebruiken dan
mag je dit aangeven en zullen wij deze gegevens vernietigen.
HOE WORDEN DE GEGEVENS BEVEILIGD?
Made by BE / Beeld Bij Birgit neemt de bescherming van
je gegevens serieus door de website te beveiligen. Als je
de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@madebybe.nl of info@beeldbijbirgit.nl

