Privacyverklaring
Inleiding
Studio Pienter (hierna: “ik) verwerkt persoonsgegevens van
klanten, prospects en andere contactpersonen. Ik doe dit om
mijn opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en mijn doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leg ik uit waarom en op welke manier ik jouw persoonsgegevens verwerk.
Ik help je graag met vragen omtrent deze pricayverklaring.
Hiervoor kun je contact opnemen via info@studiopienter.nl
Wie ben ik?
Ik ben fotograaf en grafisch ontwerper en werk als ZZP-er
onder de bedrijfsnaam Studio Pienter. Dit privacy statement
betreft al mijn verwerkingen, ook indien ik samen met andere
partijen persoonsgegevens verwerk (bijvoorbeeld in het geval
van een gezamelijk uitgevoerde opdracht).
Ik ben gevestigd aan de Heistraat 7, 5121 JK in Rijen.
Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres, foto’s van personen, IP-adres, technische en
functionele cookies
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 voogd. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met me op dan zal ik deze
informatie verwijderen.
Op welke grond verwerk ik die persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van mijn verwerkingen is wettelijk verplicht.
Hierbij gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn om aan
mijn belastingplicht te voldoen.

• Uitvoering van een overeenkomst
Ik verwerk als fotograaf foto’s, deze vallen onder bijzondere
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens in de vorm van
foto’s welke ik voor jouw opdracht aan mij als fotograaf
verwerk, zijn onderdeel van het uitvoeren van mijn dienst.
Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard)
niet voor andere doeleinden gebruikt.
Om mijn diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren gebruik
ik persoonsgegevens. Zo houd ik contactdetails bij om je te
kunnen bereiken.
• Gerechtvaardigd belang
In het kader van vrije nieuwsgaring maak ik af en toe ook fotoreportages bij evenementen, dit valt onder journalisitiek handelen.
• Toestemming
Vanwege commercieel belang houd ik een (online) portfolio bij
om te laten zien wat je van me kunt verwachten als fotograaf
en vormgever. Als ik hiervoor een portretfoto wil gebruiken zal
ik altijd toestemming van je vragen.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaar ik gegevens nog zolang
als nodig is als backup voor nabestellingen. De gegevens
worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die
langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Ik doe mijn
uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Voor
vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en
wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens
kun je te altijd contact met me opnemen via de gegevens
onderaan deze verklaring
Je kunt me een verzoek toesturen om deze gegevens in te
zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek
indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens
die ik met jouw toestemming gebruik.
Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie
van het cookie in kwestie mee te sturen.
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Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Ik zal binnen 4 weken schriftelijk via e-mail reageren op je
verzoek.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de
verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Hiervoor werk ik o.a. met een firewall,
sterke wachtwoorden en gecertificeerde SSL-verbindingen.
In het geval van een online bestelsysteem zijn alle fotomappen voorzien van een unieke code met wachtwoord. Je kunt
dus alleen de foto’s bekijken waarvan je de code hebt.
Verstrekking aan derden
Ik kan gegevens doorgeven aan mijn partners. Deze partners
zijn betrokken bij de uitvoering van je overeenkomst met
Studio Pienter, bijvoorbeeld zodat ik je een product kan
leveren dat je bij me hebt besteld Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Ik werk bijvoorbeeld samen met
fotolabs, drukkerijen, filetransferbedrijven, een hostingbedrijf
voor mijn website en een acountant. Daarnaast maak gebruik
van Google Analytics. Met deze partners sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
Van de schoolfoto’s die ik maak lever ik een lage resolutiebestand aan de scholen. Deze foto’s worden o.a. gebruikt
voor het leerlingvolgsysteem van de school zelf.
Soms ben ik wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan
derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zal
ik alleen gegevens aan niet bij onze overeenkomst betrokken
derden verstrekken als ik daarvoor jouw toestemming heb
gekregen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites
van derden die door middel van links met mijn website zijn
verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens
omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet
of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op
de hoogte bent.
Contactgegevens
Miranda Mommersteeg
Studio Pienter
Heistraat 7
5121JK Rijen
info@studiopienter.nl
06-22063880
KVK 17240260
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