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PhotosByLeonie is zich er van bewust dat U vertrouwen stelt in mijn onderneming. Ik zie het
dan ook als mijn verantwoordelijkheid om Uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik
U weten welke gegevens worden verzameld als U mijn website gebruikt, als U gebruik maakt
van mijn diensten en waarom ik deze gegevens verzamel. Tevens geef ik hierin aan hoe de
gemaakte foto’s voor Uw opdracht worden verwerkt, opgeslagen en bewaard.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PhotosByLeonie en het gebruik van
de website www.photosyLeonie.nl. PhotosByLeonie is niet verantwoordelijk voor het privacy
beleid van anderen. Door gebruik te maken van deze website en mijn diensten geeft U aan
het privacy beleid te accepteren.
PhotosByLeonie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en de website,
en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van mijn diensten
Wanneer U geïnteresseerd bent in een van mijn diensten vraag ik U om enkele
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om een offerte te
kunnen opstellen en U toe te sturen, de dienst uit te kunnen voeren en de factuur op te
stellen en U toe te sturen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde PC van
PhotosByLeonie en een externe harde schijf als back-up. De volgende persoonsgegevens
kunnen worden verwerkt.
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Foto’s, uitsluitend volgens opdracht
De gemaakte foto’s ten behoeve van de opdracht zullen worden opgeslagen op een
beveiligde PC van PhotosByLeonie. Dit is noodzakelijk om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Verder kunnen hiermee eventuele verzoeken achteraf, zoals nabestellingen of wijzigingen
aan de foto’s, worden behandeld.
Een veiligheidskopie van de foto’s en overige gegevens zal worden opgeslagen op een
externe harde schijf. Dit om de foto’s zeker te stellen bij een eventueel verlies door een
technische of menselijke fout.

Communicatie
Wanneer U e-mail of tekstberichten naar mij zend, is het mogelijk dat ik die berichten
bewaar. Dit stelt mij in staat Uw vragen en opmerkingen te beantwoorden en U aanvullende
vragen te stellen over het verloop van de opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een
beveiligde PC van PhotosByLeonie en een externe harde schijf als back-up.

Bewaartermijn gegevens
PhotosByLeonie bewaart Uw persoonsgegevens en de correspondentie over de opdracht

niet langer dan strikt nodig is om de diensten te verlenen en de administratie te voeren. De
wettelijke bewaartermijn hiervoor is 7 jaar. Hierna zullen Uw persoonsgegevens worden
vernietigd. Indien er geen opdracht tot stand komt zullen de door U verstrekte
persoonsgegevens na 1 jaar worden vernietigd.
De gemaakte foto’s ten behoeve van de opdracht zullen worden opgeslagen op een
beveiligde PC van PhotosByLeonie voor de termijn van 2 jaar na de oplevering van de
opdracht. De veiligheidskopie zal worden opgeslagen op een externe harde schijf voor de
termijn van 5 jaar. Hierna zullen de foto’s worden vernietigd.
Delen persoonsgegevens
PhotosByLeonie deelt Uw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van de opdracht, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Websitebezoek
PhotosByLeonie verzamelt alleen anonieme gegevens over Uw bezoek aan de website voor
onderzoek over het gebruik van de site via Google Analytics. Hiermee kan PhotosByLeonie
zien:





Hoe vaak de website wordt bekeken
Waarvandaan de website wordt bekeken tot op woonplaats niveau
Welke pagina’s worden bezocht
Hoe lang een pagina wordt bekeken.

Deze website maakt géén gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer
worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken).
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren Uw toestemming hiervoor heb
gekregen.
Foto’s genomen tijdens de uitvoering van Uw opdracht worden niet gebruikt voor
promotionele doeleinden of op de website geplaatst, tenzij ik hiervoor Uw uitdrukkelijke
mondelinge en/of schriftelijke toestemming heb gekregen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de site van PhotosByLeonie en het
gebruik van mijn diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of
de diensten van PhotosByLeonie kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar
info@photosbyleonie.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek
reageren.

Beveiligen
PhotosByLeonie neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PhotosByLeonie maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat Uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als U vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt U contact met mij opnemen:
PhotosByLeonie
Kwelderplantsoen 33
2651NE Berkel en Rodenrijs
06-52630048
Info@photosbyleonie.nl

