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Manon Galama Photography (nader te noemen Manon Galama) respecteert de privacy
van haar klanten en de bezoekers van de website. Manon Galama verwerkt uw
persoonsgegevens zorgvuldig en nauwkeurig en verwerkt de persoonsgegevens in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens Manon Galama verwerkt, met welke
grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Manon Galama met uw
persoonsgegevens omgaat. Ook vindt u informatie over welke cookies met welk doel
worden gebruikt en wat u rechten zijn met betrekking tot het verzamelen van uw
persoonsgegevens.
Welke gegevens worden verzameld?

Algemene persoonsgegevens
Persoonlijke informatie wordt verzameld door het bezoeken van mijn website en/of het
boeken van een fotosessie. De algemene persoonsgegevens die worden verzameld zijn:
-

Naam
Bedrijfsnaam (in geval van een zakelijk fotosessie)
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door correspondentie of
telefonisch contact.

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt gevraagd naar uw naam en emailadres. Zo kan ik uw bericht beantwoorden en weet ik tot wie ik mijn mail moet richten.
Bij een boeking van een fotosessie wordt naast uw naam en e-mailadres, ook om uw
adresgegevens en telefoonnummer gevraagd. De naam en adresgegevens zijn van belang voor
het opstellen van een volledig en geldig factuur. Het telefoonnummer dient als optie ter
communicatiemiddel voorafgaand aan de fotosessie, mochten we elkaar niet kunnen bereiken
per mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De foto’s die ik in opdracht maak voor u zijn bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm
van persoonsgegevens kan Manon Galama Photography geen eindproduct leveren en is een
overeenkomst niet mogelijk. Manon Galama Photography zal expliciet toestemming vragen voor
het delen van deze bijzondere persoonsgegevens op de website van Manon Galama Photography
en de sociale media accounts van Manon Galama Photography.
Manon Galama heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Manon Galama
Photography kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Er wordt
aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard?
De gegevens komen na het invullen van het contactformulier direct in de mailbox van Manon
Galama. Daar vormen ze samen een digitaal klantenbestand en tevens de administratie. De email
gegevens worden minstens twee jaar na de fotosessie in de mailbox van Manon Galama
opgeslagen. Uw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op zowel de laptop,
wifiverbinding als de mailbox van Manon Galama.
Geselecteerde foto’s worden minimaal 3 en uiterlijk 5 jaar bewaard op mijn (met een sterk
wachtwoord beveiligde) laptop. Manon Galama bewaart de foto’s zodat de klant ook gebruik
kunnen maken van een back-up, mochten zij foto’s onbedoeld verliezen. Ruwe foto bestanden
die niet zijn geselecteerd voor de klant, worden twee maanden na oplevering van de foto’s
verwijderd.
Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de
website en/of sociale media accounts van Manon Galama Photography geplaatst. Indien u
toestemming heeft gegeven voor het delen van foto’s door Manon Galama, zal daarbij niet uw
naam worden vermeld.
Manon Galama Photography zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard. Echter is het
voor de Belastingdienst als ondernemer wettelijk verplicht om de basisgegevens voor de
administratie 7 jaar te bewaren.
Google Analytics
Manon Galama Photography gebruikt de webanalyse service Google Analytics om statistieken bij
te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken en maakt het mogelijk de site
te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Gegevens als; sessieduur, bezochte pagina’s en gebruikte apparaat worden opgeslagen en
zichtbaar gemaakt voor Manon Galama. Manon Galama heeft ingesteld dat er wordt voorkomen
dat het volledige IP-adres van klanten wordt opgeslagen. Manon Galama gebruikt de statistieken
enkel om de website te verbeteren en niet om bezoekers te identificeren. Door gebruik te maken
van de website van Manon Galama Photography geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke rechten heb ik?
Als klant heeft u het recht om uw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op
verzoek te laten verwijderen. Verzoeken kunt u indienen per mail via info@manongalama.com.
Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet
tevreden bent over de manier waarop Manon Galama Photography met uw persoonsgegevens
omgaat.
Wijzigingen
Manon Galama kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen
in de Privacyverklaring indien dit noodzakelijk blijkt te zijn om aan de wet- en regelgeving te
blijven voldoen of in het kader van (uitbreiding van) de door Manon Galama aangeboden
diensten. De meest actuele versie van de Privacyverklaring staat altijd op de website.

