PRIVACY VERKLARING TWENTYFIVE.
Twentyfive. is de naam waar de Nederlandse Vereniging van
Trouwfotografen onder naar buiten treedt. Twentyfive. is een collectief waar
25 ondernemingen bij zijn aangesloten die allen als professioneel
trouwfotograaf hun diensten aanbieden. Via deze website maakt Twentyfive.
het mogelijk voor bruidsparen om eenvoudig een bruidsfotograaf te zoeken
en gelijk te zien wie van het collectief beschikbaar zijn op de gewenste
trouwdatum.
Om dat doel te bewerkstelligen, verzamelt Twentyfive. een aantal gegevens
van de bezoekers van de website.
Mocht je vragen hebben over je privacy of over deze verklaring, dan kun je
altijd even een e-mail sturen. Het adres vind je onderaan deze verklaring.
Welke persoonsgegevens verwerkt Twentyfive.?
Twentyfive. verwerkt de volgende persoonsgegevens van de bezoekers van
deze website (zodra het contactformulier wordt ingevuld):
- Voor- en achternaam van de aanvragen
- E-mail adres
- Trouwdatum
- Relevante details over de bruiloft of over zichzelf die bezoekers al
vrijwillig willen vermelden in het contactformulier
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens op een aantal verschillende grondslagen:
– om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan het doel waarvoor deze
website is bedoeld: het bruidsparen makkelijk maken om te zien welke
trouwfotografen van Twentyfive. op hun trouwdag beschikbaar zijn;
– omdat dat een gerechtvaardigd belang is van het collectief.
Het doel van deze verwerking kan zijn het kunnen bepalen welke fotograaf
beschikbaar is op de gevraagde datum, het voeren van administratie, het
versturen van nieuwsbrieven om klanten en analyse van het gebruik van de
website en nieuwsbrieven.
Hoe lang verwerkt Twentyfive. persoonsgegevens?
Twentyfive. verwerkt persoonsgegevens tenminste zolang dat nodig is om
de diensten te verlenen waarvoor deze website dient.
Alle op de website ingevulde persoonsgegevens worden na 2 jaar
verwijderd.

Persoonsgegevens die Twentyfive. verwerkt op grond van haar
gerechtvaardigde belangen, worden verwerkt zolang dat nodig is voor die
belangen en er zijn geen andere belangen die zwaarder wegen.
De fotografen van Twentyfive. en jouw persoonsgegevens
De ondernemingen achter Twentyfive., de aangesloten fotografen, kunnen
persoonsgegevens verkregen door middel van deze website verwerken.
De fotograaf/fotografen die wordt/worden benaderd door bezoekers van de
website zullen de persoonsgegevens verkregen via het contactformulier
verwerken.
Zodra je persoonsgegevens achterlaat op de website om beschikbaarheid
van fotografen te zien, en je neemt contact op met één of meer fotografen
die hebben aangegeven beschikbaar te zijn, dan geldt vanaf dat moment de
privacyverklaring van die fotograaf of fotografen.
Alle bij Twentyfive. aangesloten fotografen hebben zich ertoe verbonden om
zorgvuldig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming om
te gaan met jouw persoonsgegevens.
Derde partijen die namens Twentyfive. persoonsgegevens verwerken
-

Gmail
Antagonist
Flamingo
Google Analytics
JensD.nl
ContactForm
Google Sheets

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies en scripts, oa van
Google Analytics en Google Webmaster Tools. Deels betreft dit technisch
noodzakelijke cookies, deels betreft het tracking cookies. Met deze cookies
wordt ondermeer het gebruik van de website geanonimiseerd geanalyseerd,
zodat de functionaliteit en effectiviteit kunnen worden gemonitord en waar
nodig aangepast. Daarnaast maakt Twentyfive. gebruik van cookies die het
beter en sneller weergeven van afbeeldingen mogelijk maken.
Bij het eerste bezoek aan de website wordt een bezoeker onmiddellijk
geïnformeerd dat er tracking cookies worden gebruikt, welke
persoonsgegevens er worden verwerkt en op welke wijze.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Twentyfive. verwerkt.
–
je mag vragen om inzage in de persoonsgegevens die Twentyfive. van
je verwerkt.
–
Je mag vragen om rectificatie van de gegevens die Twentyfive. van je
verwerkt.
–
je mag vragen om ‘vergeten’ te worden – Twentyfive. zal je gegevens
dan voor zover mogelijk wissen.
–
Je mag Twentyfive. vragen om je een bestand met je
persoonsgegevens te verstrekken, of dat aan een derde te verstrekken
–
Je mag Twentyfive. vragen minder persoonsgegevens te verwerken.
–
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking,
en
–
Je hebt het recht om de toestemming op basis waarvan Twentyfive.
persoonsgegevens verwerkt in te trekken.
Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen op onderstaand email
adres.
Indien je ontevreden bent over de wijze waarop Twentyfive. omgaat met je
persoonsgegevens, en we komen er samen niet uit, dan kun je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Twentyfive. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te
passen. De actuele versie van de verklaring zal altijd op deze website
worden gepubliceerd.
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