
Dit is de privacy verklaring van Annet Eveleens van Eveleens Fotografie.

In deze verklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden 
verzameld, waarom ik dit doe en hoe ik hiermee omga.

Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen omdat deze soms gewijzigd
kan worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Annet 
Eveleens, neem dan gerust contact op!

Eveleens Fotografie, Usquerderweg 15, 9998 NZ Rottum

BTW nummer NL1146.61.261.B02, KVK nummer 01152387

www.eveleens-fotografie.nl info@eveleens-fotografie.nl 

Het doel van gegevens verzamelen

Eveleens Fotografie verzamelt gegevens om te kunnen communiceren met klanten
en om facturen te sturen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan 
derden. Jouw foto's zullen nooit zonder jouw toestemming verkocht worden aan 
derden.

De gegevens die je aanlevert zijn de minimaal benodigde gegevens om contact op
te nemen.

Het versturen van nieuwsbrieven
Eveleens Fotografie stuurt in de toekomst waarschijnlijk weer nieuwsbrieven via e-
mail. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde 
formulier op de website van eveleens-fotografie.nl. Via e-mail bevestig jij de 
inschrijving en hiermee het bijhouden van je voornaam en e-mailadres. Je kunt je 
op ieder moment weer uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief. Maar 
momenteel is het nog niet zover.

Portretfoto's 
Portretfoto's van mens en dier maak ik in opdracht. Of als vrij werk. 

Contact opnemen
Een aantal gegevens wordt verzameld als jij zelf contact zoekt via het 
contactformulier op de website. In dit formulier wordt gevraagd om gegevens die 
het mogelijk maken contact op te nemen met Eveleens Fotografie. Gegevens zoals
je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van de vraag.

Google Analytics
De website van Eveleens Fotografie verzamelt gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus
niet te herleiden naar jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie 
zoals de duur van je bezoek aan de website of de pagina’s die je bezoekt.

iZettle
Je kunt bij mij pinnen en dat gaat via iZettle. De gegevens die jij invoert via je 
betaalpas worden via het systeem van iZettle veilig opgeslagen en verwerkt. Ik 
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krijg alleen informatie te zien van de naam van de koper, het product, het bedrag,
het factuuradres en/of verzendadres en telefoonnummer.

Het beheer van gegevens

De gegevens die Eveleens Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd door 
middel van:

Virunga
De website en back-ups van de website worden gehost bij Virunga. Gegevens die 
jij achterlaat op de website van sonjavanbeveren.nl zijn op de servers van Virunga
opgeslagen. De e-mail van Sonja van Beveren wordt gehost via Virunga. Als jij 
contact opneemt via de formuleren of via e-mail, worden de betreffende mails 
opgeslagen op de servers van Virunga.
Virunga heeft maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van haar 
websites te beveiligen (OV certificaat) en om misbruik te voorkomen.

iZettle
Als je bij mij pint worden de gegevens die jij invoert via je betaalpas via het 
systeem van iZettle veilig opgeslagen en verwerkt. Ik krijg alleen de volgende 
informatie te zien: bedrag, btw-tarief en de laatste vier cijfers van je 
rekeningnummer. Als je een bon wilt van de betaling heb ik daarvoor je e-mail 
adres nodig.

Foto's
Foto's bewaar ik op mijn computer of op externe harde schijven. Als ik mijn 
computer of externe harde schijf niet gebruik sla ik ze, indien mogelijk 
(bijvoorbeeld als ik op reis ben lukt dat niet altijd) in een kluis. Om jouw foto's in 
het portfolio van mijn website te kunnen plaatsen heb ik jouw toestemming nodig.
Die toestemming kun je op ieder moment intrekken via info@eveleens-
fotografie.nl

Foto's versturen
Foto's verstuur ik via wetransfer en soms via de e-mail. 

Onedrive
Op Onedrive bewaar ik mijn administratie en ook foto's. Ondedrive is beveiligd 
met een wachtwoord dat alleen bij mij bekend is.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan nodig is 
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling 
je gegevens langer moet bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt via het contactformulier, worden de 
gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer 
opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal 3 jaar bewaard.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet 



verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Foto's
Foto's bewaar ik op externe harde schijven en op mijn computer. Ik bewaar ze 
voor onbepaalde tijd. Regelmatig wordt er contact met mij opgenomen als mensen
foto's kwijt zijn en dan zijn ze heel blij als ik de foto's nog heb. Als je niet wilt dat 
ik je foto's bewaar dan kun je dat aangeven en dan verwijder ik ze. 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je 
gegevens worden alleen beheerd met behulp van eerdergenoemde systemen en 
software.

De persoonsgegevens die door Eveleens Fotografie of door eerder genoemde 
derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar 
mogelijk met tweestaps-verificatie in de vorm van een code die moet worden 
gebruikt tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een 
wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot 
jouw gegevens wordt beperkt tot Macbook, externe harde schijven en mijn 
mobiele telefoon.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op: inzage van jouw gegevens |rectificatie als je gegevens 
zijn veranderd | overdracht als je wilt dat ik jouw gegevens overdraag aan een 
door jou genoemde partij |   wissen van gegevens door jezelf uit te schrijven. 
Gegevens van uitschrijvers worden maandelijks volledig gewist | indienen van 
een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens | stop gegevensgebruik.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@eveleens-fotografie.nl. Je kunt 
binnen een aantal werkdagen een reactie verwachten.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande 
contactgegevens.
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