Wie zijn we
GvR Photography is een bedrijf dat fotografie verzorgt voor diverse
gelegenheden, zoals bruidsfotografie, diverse (familie)reportages,
bedrijfsfotografie en fotografie van evenementen.
Ons website-adres is: http://gvrphotography.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het
verzamelen
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in
het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser
gebruikersagent string om spamopsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook
een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit
gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden:
https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto
publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload,
moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie
gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website
downloaden en de locatiegegevens inzien.
Contactformulieren
Het contactformulier wordt gebruikt om potentiële klanten te voorzien van extra
informatie die zijn via het contactformulier aanvragen. De gegevens van deze
klanten worden verzameld in een Exceloverzicht, dat opgeslagen is op ons
systeem.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam,
je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we
voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een
nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je
browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel
het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag
verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld
video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites
gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren,
inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd
bent op die website.
Analytics
Wij hanteren een Facebook Pixel om de leads via Facebook naar onze website te kunnen
analyseren. Hierbij komt onder andere informatie naar voren met betrekking tot de
doelgroep die onze website bezoekt. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen via
deze Facebook Pixel.

Met wie we jouw data delen
Wij gebruiken foto’s ter promotie op onze website en sociale media (Facebook en
Instagram). Hierbij gebruiken wij tags van personen die ons geboekt hebben,
zodat wij ons bereik kunnen vergroten.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die
reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties
automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten
modereren.
Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben
verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband
met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers worden via een geautomatiseerde spamdetectieservice
geleid en komen na goedkeuring van de websitebeheerder pas op de website te
staan.

Jouw contactinformatie
Zoals eerder vermeld wordt de informatie die via het contactformulier bij ons
binnenkomt in een Excelbestand opgeslagen. Als hieruit boekingen voortkomen,
worden de gegevens opgeslagen in ons administratieprogramma, zodat wij
post/e-mails kunnen versturen en eventuele presentjes, foto’s, albums, facturen. Wij
delen geen contactgegevens met derden, tenzij in op uitdrukkelijk verzoek en in
overleg met de klant.

Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen
Onze computer is beveiligd met een Firewall en een wachtwoord. De gegevens
worden extern op een harde schijf opgeslagen, die aan het einde van de dag
wordt opgeborgen.
Welke datalekprocedures we geïmplementeerd hebben
We hebben een sterke Firewall en Antivirussoftware geïnstalleerd en we
controleren onze computer iedere dag op verdachte e-mailberichten, dan wel
gevaren.
Van welke derde partijen we data ontvangen
Wij ontvangen data, informatie, van leveranciers in bijvoorbeeld de
trouwbranche. Wij gebruiken deze informatie ten behoeve van onze
werkzaamheden en delen deze informatie niet met derden.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met
gebruikersdata
Wij gebruiken een administratieprogramma voor onze klantgegevens.
Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie
Wij gebruiken foto’s en blogs voor promotie van ons bedrijf. Mochten klanten
geen toestemming geven om foto’s te gebruiken, dan leggen wij dit vast in ons
archief en zullen deze foto’s niet gebruiken.

