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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, het boeken van een
fotosessie en/of het aanmelden voor de nieuwsbrief. De algemene persoonsgegevens die worden
verzameld zijn:
- Naam
- Bedrijfsnaam (in geval van een zakelijk fotosessie)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Factuuradres
- Betaalgegevens
- 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 e-mailadres.
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.
Indien u zich aanmeld voor de nieuwsbrief wordt gevraagd naar uw naam en e-mailadres. U kunt zich
ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief.
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 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.
Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard?
Gegevens worden uitsluitende verstrekte aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst. Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel om de beschreven doelen zo goed
mogelijk te realiseren. De derde partijen waar ik gebruik van maak zijn:
-

Webhosting – voor beheer en opslag van mijn website
Mailprogramma en WhatsApp – voor de communicatie tussen mij en de klant
Bank (ING) – voor het verwerken van betalingen
Belastingdienst – voor de administratieve verplichting als ondernemer
Instagram en Facebook – voor het delen van foto’s en voor de communicatie
tussen mij en de klant
WeTransfer – voor de levering van de foto’s

De bewaartermijn van de persoonsgegevens
De foto’s worden maximaal 2 jaar bewaard op de (met een sterk wachtwoord beveiligde) computer
van Manon Galama. 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 na oplevering van de foto’s verwijderd van de opslag van Manon Galama.
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.
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.

COOKIES
Manon Galama Photography maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
(tekst)bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Uw browser zal de cookies
automatisch verwijderen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de cookies. Manon Galama
Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar websites. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Manon Galama Photography maakt gebruik van cookies met een
uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om
hierdoor kan de werking worden geoptimaliseerd. Tenslotte kan er bij uw bezoek aan de website
cookies worden geplaatst die uw surfgedrag bijhouden voor affiliate marketingdoeleinden
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.

