
Introductie
Deze website richt zich op bedrijven, organisaties en instellingen en op natuurlijke 
personen. De site plaatst geen cookies. Er wordt naar gestreefd geen 
persoonsgegevens vast te leggen of te verwerken via deze site.
 
Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen
Naast email en factuuradres-gegevens verzamelen wij verder geen 
persoonsgegevens. Uw gebruik van deze website wordt niet geregistreerd, anders 
dan de gebruikelijke technische logs bij de hostingpartij (Antagonist). Deze bevatten 
uw ip-adres, opgevraagde url’s, tijdstip van uw bezoek, gebruikte browser en 
besturingssysteem en staan op afgeschermde servers. Deze worden alleen gebruikt 
om misbruik van de site vanaf bepaalde ip-adressen tegen te gaan.

SSL-encryptie
De website profielfotografie.nl maakt gebruik van ssl-encryptie.

Boekingsagenda Supersaas
Voor het boeken van de afspraken maken we gebruik van de diensten van 
Supersaas BV Amsterdam.
Alleen de eigen afspraakdetails zijn te zien voor de gebruiker van de 
boekingsagenda.
Afspraak gegevens worden na 6 maanden verwijderd.
Verwerkersovereenkomst (Engelstalig) van Supersaas: https://
www.profielfotografie.nl/images/verwerkersovereenkomst_supersaas.pdf

Media
Er kunnen geen media zoals afbeeldingen door bezoekers worden geüpload naar 
deze website.

Fotografie
Ik heb geen foto’s op de website geplaatst zonder toestemming van de 
geportretteerde. Mocht iemand toch willen dan zijn/haar foto verwijderd wordt dan 
doe ik dat zo snel mogelijk.
 
Cookies
Deze website plaatst geen analytische, tracking of zelfs functionele cookies 
aangezien die voor het doel van deze website niet nodig zijn. Dit maakt een, vaak 
als irritant ervaren, cookie-banner ook overbodig.
 
Analytics
Er wordt wel gebruik gemaakt van analytische tools zoals Google Analytics.
 
Met wie we jouw data delen
Deze gegevens delen we niet.
 
Hoe lang we jouw data bewaren
Afspraak gegevens worden na 6 maanden verwijderd.
Klantgegevens en mail wordt niet langer bewaard dan in het kader van (potentiële) 
opdrachten noodzakelijk is, met een maximum van 7 jaar.

https://www.profielfotografie.nl/images/verwerkersovereenkomst_supersaas.pdf
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Welke rechten je hebt over je data
Op verzoek kunnen de data worden ingezien inzien en/of verwijderd worden.


