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1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor de website en de werking van de website
(www.wndrfl.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug- ins. Hieronder volgt
uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.
2. Cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten werken, worden cookies gebruikt. Hierbij wordt
uitgelegd wat cookies zijn.
Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.wndrfl.nl) meegestuurd wordt
en vervolgens door de browser op de harde schijf van je computer geplaatst wordt. Er staat dan
een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de
opgeslagen informatie, dat in de cookie staat, worden teruggestuurd naar dezelfde website.
Google Analytics
Onze website plaatst cookies vanuit Google. De informatie die Google verkrijgt uit deze cookie
wordt geanalyseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij
hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Er is aan Google geen toestemming verleend om informatie te gebruiken voor
andere diensten van Google.
Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je
browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Google Analytics wordt gebruikt voor het optimaliseren van de website. Het analyseert de
gegevens van websitebezoekers. Het IP-adres daarentegen is niet zichtbaar en valt voor ons niet
te herleiden. Het beleid van Google Analytics is online vindbaar.
4. Social Media Kanalen
Studio Wonderful maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook,
Instagram, LinkedIn en Pinterest. De social mediakanalen verzamelen informatie. Meer
informatie over het privacybeleid vind je bij de social mediakanalen zelf.
5. Privacy algemeen
Studio Wonderful verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. We slaan alleen
persoonlijke gegevens op wanneer de klant daar zelf toestemming tot heeft gegeven.
6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we
van jou bewaren en waarvoor.
Contactformulier
Via het contactformulier kun je contact opnemen met Studio Wonderful en vragen stellen.
Hiervoor vragen we jou je naam en e-mailadres in te vullen. Op die manier kunnen we je
persoonlijk aanspreken en je vraag beantwoorden via de mail. Je telefoonnummer invullen is
optioneel. Wanneer je je telefoonnummer invult, kan het zijn dat we telefonisch contact
opnemen.
Gemaakte foto’s toesturen
Er zijn tijdens de shoot een hoop foto’s gemaakt. Hierin selecteer ik de beste foto’s of laat jou uit
een selectie kiezen. De foto’s ontvang je via Wetransfer via het e-mailadres dat door jou is
opgegeven.
Gemaakte ontwerpen toesturen
Bij een ontwerpvraag stellen we een offerte op en sturen we naar het door jou opgegeven emailadres. Tussendoor zal ik verschillende feedback momenten verwerken en toesturen.
Wanneer blijkt dat de ontwerpvraag groter is dan de tijd die in de offerte is opgesteld, zullen we
je hier tijdig van op de hoogte stellen en de offerte aanpassen. Het contact en het toesturen van
de ontwerpen zal volledig via het door jou opgegeven e-mailadres verlopen.
Foto’s/video’s/ontwerpen voor portfolio of social media
We bewaren de foto’s voor het portfolio en/of voor social media. Op die manier kan Studio
Wonderful haar werk laten zien aan anderen. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt, kun je dat
aangeven (o.a. via het aangeboden contract).

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Voor het bewaren en gebruik van jouw gegevens moet Studiio Wonderful een grondslag hebben.
De voorwaarden die voor ons nodig zijn:
-

De gegevens: e-mailadres, inloggegevens en telefoonnummer zijn noodzakelijk nodig
voor het uitvoeren van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
Voor het nakomen van verplichtingen vanuit de belastingwet zijn NAW-gegevens
noodzakelijk om te hebben.
Het door ons plaatsen van foto’s of ontwerpen voor ons online portfolio en/of social
media heeft toestemming nodig middels een contract.
Gebruik maken van marketing naar bestaande klanten en foto’s gebruiken voor ons
portfolio is voor ons een gerechtvaardigd belang.

8. Delen met anderen
Studio Wonderful zal jouw gegevens niet aan derden verkopen zonder toestemming van jou,
uitsluitend verstrekken indien het wettelijk verplicht is.
9. Hoe lang we gegevens bewaren
Studio Wonderful zal je gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren om haar doelen te
behalen waar zij gegevens voor verzameld heeft. De termijnen zijn:
-

Gegevens die nodig zijn om administratieve verplichtingen te volbrengen vanuit wet- en
regelgeving zullen, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard worden.
De foto’s in ons portfolio zullen bewaard worden zolang als wij er nog meerwaarde in
vinden. Hier mag altijd contact over opgenomen worden.
Overige gegevens worden 6 maanden na afronding verwijderd.

10. Beveiliging van gegevens
Studio Wonderful zal de bescherming van jouw gegevens altijd serieus nemen en om die reden
passende maatregelen nemen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. In gevallen van misbruik en onjuist gebruik,
neem contact op via info@wndrfl.nl

