flashback fotografie - privacy policy

Bedrijfsgegevens
Flashback Fotografie
Muiderbos 2 | 2134 SR te Hoofddorp
E: info@flashbackfotografie.nl
W: www.flashbackfotografie.nl
KvK: 738 44 748
Flashback Fotografie neemt uw vertrouwen in ons en de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke
gegevens worden uitsluitend en alleen met uw toestemming gebruikt voor communicatie over:
- onze overeenkomst;
- het toesturen van ons e-magazine;
- de nieuwsbrief;
- desgewenst andere relevante informatie, zoals aanbiedingen of kortingen.
Wilt u van ons geen informatie meer ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via: info@flashbackfotografie.nl. Wij
verwijderen dan direct uw gegevens.
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u e-mails of andere
berichten aan ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te
kunnen verlenen en om u te informeren over onze afspraken en dienstverlening. De gegevens worden opgeslagen op eigen
systemen. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken via: info@flashbackfotografie.nl. Wij
verwijderen dan direct uw gegevens.
Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze
website en onze dienstverlening (*cookies). De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer
herleidbaar tot een individuele persoon.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen
worden verwerkt. Flashback Fotografie gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
o Om met u te communiceren over onze afspraken en dienstverlening;
o Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader
van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven of e-magazines);
o Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld
bij wijzigingen van onze website);
Wij selecteren onze partners met grote zorg. Uw gegevens gebruiken wij enkel intern en voor bovengenoemde doeleinden,
en alleen met uw goedkeuring door middel van een aanmelding of een aanvraag voor dienstverlening. Uw gegevens worden
door Flashback Fotografie niet gedeeld met - of verkocht aan een derde partij.
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.
Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie,
of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op het bovengenoemde emailadres.
Indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u te interesseren voor onze producten en diensten,
kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan direct beëindigen en uw gegevens
verwijderen. Uw verzoeken dient u te sturen aan: info@flashbackfotografie.nl
De inhoud van dit document kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze
website www.flashbackfotografie.nl steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.
*Cookies: De Flashback Fotografie website maakt gebruik van zgn. ‘cookies’ voor het optimaliseren van het gebruik van onze
website. De website ‘onthoud’ uw instellingen of gegevens en werkt daardoor beter en meer gebruiksvriendelijk. Mocht u
geen gebruik (meer) willen maken van deze cookies, dan kunt u deze wijzigen of verwijderen onderaan de websitepagina’s
in de footer van onze website. Het weigeren van cookies, kan het gebruiksgemak van de website beperken.

