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Cookie- en privacyverklaring | Versie 1.3 					
Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in
eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst zelf geschreven. Mochten er onduidelijkheden in
zitten, of zijn er onvolkomenheden, laat mij dit dan weten.
Swalmen, 11 mei 2018

1. Bedrijfsgegevens
SweetToday
Nicky Caspers-Boeren
Prinses Julianastraat 18
6071 ES Swalmen
KvK nr.: 51131595
M: info@sweettoday.nl
W: www.sweettoday.nl

2. Doel
Ik ben zzp-er en behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf
maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze
bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.
Indien u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Woonplaats
Wensen (voor de fotoshoot)
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen.

3. Deze gegevens worden verzamelt
Als u geen gebruik wenst te maken van een van mijn diensten, worden de gegevens ingevuld in het contactformulier tenminste 1 jaar bewaard.
Alleen indien u gebruik wenst te maken van 1 van de diensten:
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst of overheid en informatie die u zelf
verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 3 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van
kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als
opdrachtgever daar om vraagt.

4. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
Voor E-mail en Agenda maak ik gebruik van Office365. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Het versturen van foto’s gaat via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Indien u een dienst afneemt waarbij visagie en/of haarstyling in zit, kunnn de gegevens gedeeld worden
met de Make-Up Specialist. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Het kan zijn dat een aantal van uw foto’s gebruikt worden als portfoliomateriaal, alleen met toestemming
van u, dan worden deze geplaatst op Facebook. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

5. Bewaarduur van uw gegevens
De gegevens die wettelijk verplicht zijn bewaar ik zolang als nodig.
Mailcontact wordt tenminste 1 jaar bewaard of tot u mij verzoekt deze te verwijderen.
Foto’s worden tenminste 3 jaar bewaard of tot u mij verzoekt deze te verwijderen.

6. Cookies
Mijn website gebruikt alleen functionele en statistische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar
informatie in wordt opgeslagen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je
browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn website werken dan niet
goed meer.
Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Ik laat Google de IP-adressen anonimiseren.

7. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens
Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij nemen
fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens
invoert.
Indien u vragen of verzoeken heeft kunt u contact met mij opnemen via info@sweettoday.nl
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de
datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij
opnemen via info@sweettoday.nl
Je hebt de volgende rechten:
-uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
-inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
-het laten corrigeren van fouten
-het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving.
-intrekken van toestemming
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een
modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
-bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpas of verwijder.
Hiervoor kunt u contact opnemen via info@sweettoday.nl

9. Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

