
 
PRIVACY VERKLARING 

 
MEIJNHOUT FOTOGRAFIE, HUIZEN 

KVK 59998148 

VERSIE APRIL 2019 

ALGEMEEN 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten 
we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze 
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies 
hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Meijnhout Fotografie. U dient zich ervan 
bewust te zijn dat Meijnhout Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van 
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy 
beleid te accepteren. 

Meijnhout Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en klanten en 
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 
worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Meijnhout Fotografie en die van een 
derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken. 

Website 
De Website van Meijnhout Fotografie (www.meijnhoutfotogafie.com) wordt gehost bij 
Squarespace. Squarespace hanteert het volgende beleid: (In het Engels) 

As with existing law, the GDPR requires that certain safeguards be put in place when transferring 
personal data outside the EU. We have self-certified to the EU-US and Swiss-US Privacy Shield, 
which allows us to lawfully transfer EU and Swiss personal data to our US-based datacenters. You 
can read more about Squarespace’s Privacy Shield certifications here. 
  



Webshop 
Indien u gebruik maakt van de webshop worden, afhankelijk van uw betalingskeuze, de 
transacties begeleid door zogenaamde ‘Payment Processors’ Stripe of Paypal 

De volgende gegevens worden uitsluitend voor de verwerking en de betaling van de order 
vastgelegd: 

• Email adres 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Woonplaats 
• Provincie 
• Land 
• Creditcard gegevens (Deze zijn niet zichtbaar voor Meijnhout Fotografie) 
• Paypal rekening (indien betaald wordt via Paypal) 

Contactformulier 
Indien u gebruik maakt van het contactformulier worden de volgende gegevens vastgelegd 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Telefoonnummer 

Deze gegevens zullen niet langer dan strikt noodzakelijk worden vastgelegd en verwijderd 
worden indien u niet over gaat tot aankoop van een van onze diensten/producten 

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een 
wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing: 

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst 
Administratie 
In de administratie van Meijnhout Fotografie worden voor de uitvoering van de uw 
overeenkomst de volgende gegevens vastgelegd: 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Emailadres 
• Bedrijfsnaam (zakelijke klanten) 
• Website (zakelijke klanten) 
• BTW nummer (zakelijke klanten) 
• KVK nummer (zakelijke klanten) 

COMMUNICATIE 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Meijnhout 
Fotografie en die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met 
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
  



 

COOKIES 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, 
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website kan gebruik maken van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw 
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 
gebruiken. Meijnhout Fotografie maakt hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics 
waarbij inzicht wordt verkregen in locatie en zoekcriteria. Google Analytics publiceert geen 
informatie die te relateren is aan personen. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 

DERDEN 

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit om bijvoorbeeld belastingtechnische 
redenen door de overheid wordt vereist. 

VERANDERINGEN 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 

AANPASSEN / UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 
met ons opnemen.  

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt ten zij die om belastingtechnische 
redenen (bewaartermijn zoals facturen) bewaard dienen te blijven. 

VRAGEN EN FEEDBACK 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@meijnhoutfotografie.com 

 

Meijnhout Fotografie is gevestigd te Huizen, Gooimeerpromenade 38, 1277EN en geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59998148 

 


