Privacy Verklaring 25-05-2018
www.robwinkels.nl
 info@robwinkels.nl
Schepersweg 16, 7217TH HARFSEN
℡ 0615.482.992 / 0573-259262
Eigenaar van Fotografie Rob Winkels, R.W.T. Winkels, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Fotografie Rob Winkels
Schepersweg 16
7217TH HARFSEN
Tel. 0573-259262
Mob. 0615.482.992
www.robwinkels.nl
info@robwinkels.nl
KvK 08119218
BTW nummer 090438991.B01
Rekeningnummer IBAN:NL77.RABO.0356.7307.19
Voor welke werkzaamheden worden persoonsgegevens geregistreerd:
* Inschrijving van cursisten voor fotocursussen en workshops;
* Alle overige werkzaamheden uit te voeren voor opdrachtgevers;
* Gastenboek op de website.
De volgende persoonsgegevens worden door Fotografie Rob Winkels opgeslagen:
* Voor- en achternaam;
* NAW gegevens;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* IP-adres (alleen bij gebruik van het gastenboek i.v.m. spam);
* Bankrekeningnummer (alleen t.b.v facturering en fiscale administratie).
Overige persoonsgegevens:
Er zijn geen andere gegevens die in een vorm van een database worden opgeslagen.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:
Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.
Facturen worden maximaal 7 jaar bewaard (fiscale bewaartermijn).
Delen van persoonsgegevens met andere partijen:
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit een CC betreft in e-mail
correspondentie.
In dat geval wordt de desbetreffende persoon altijd in de CC opgenomen.
Cookies via website:
Er worden geen Cookies bewaard voor analyse of andere doeleinden.
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Uw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Fotografie Rob Winkels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@robwinkels.nl.
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