PRIVACYVERKLARING
Hennie van Heerden, natuurfotograaf
Inleiding
Hennie van Heerden is freelance natuurfotograaf. Zij organiseert van tijd tot tijd workshops
natuurfotografie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De enige plek waar op de website gegevens van u gevraagd worden, is in het formulier “Aanmelding
Workshop”. Het invoeren van de gegevens gebeurt via een versleutelde verbinding. De gegevens
worden op de website opgeslagen, en tevens via email door de website naar Hennie van Heerden
gestuurd. Daar worden ze opgeslagen in een spreadsheet op een werklaptop. Het betreft de
volgende persoonsgegevens:
●
●
●
●
●

naam
adres
email
telefoon
IP adres

Waarom Hennie van Heerden deze gegevens nodig heeft
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van een workshop. Onder andere voor
fakturering, contact met U over de workshop en mogelijk om u na afloop van de workshop te vragen
om een evaluatie.

Delen met anderen
Er worden nooit gegevens gedeeld met derden.

Hoe lang Hennie van Heerden gegevens bewaart
De gegevens op de server van de website worden (kort) na de dag van de desbetreffende workshop
verwijderd. De gegevens op de laptop worden verwijderd na afloop van het boekjaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw gegevens worden door Hennie van Heerden maar kort bewaard, maar U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt voor een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering contact opnemen via info@hennievanheerden.com.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als u meent dat Hennie van Heerden niet
zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Op de voorpagina van de website van de AP
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) is daarvoor een knop te vinden.
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Beveiliging
Er wordt te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau gehandhaafd,
dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing,
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
De website plaatst uitsluitend een functioneel “session cookie”, dat wordt gewist zodra u de site
weer verlaat. U hoeft voor dit soort cookies geen aparte toestemming te geven.

Contact
Hennie van Heerden, natuurfotograaf
tel: 0653-384963
mail: info@hennievanheerden.com

Privacyverklaring Hennie van Heerden, natuurfotograaf. Oktober 2020, blad 2 van 2

