Privacyverklaring Ringfoto Loch d.d. 23 mei 2018
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen
en gebruiken en met welk doel. Gaarne deze informatie zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
Ringfoto Loch is gevestigd aan de Kerklaan 2 te Wateringen.
Ringfoto Loch is een fotovakhandel met winstoogmerk. Wij verwerken bij ons
werk en onze dienstverlening privacygevoelige informatie.
De heer A.M. Loch is verwerkingsverantwoordelijke en gegevensbeschermer van
Ringfoto Loch. Hij is bereikbaar tijdens openingstijden van de winkel via:
telefoon: 0174 – 29 28 26 – of per e-mail via info@loch.nl.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de
privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
•
•

•
•

•

•

•

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
eerst vragen om toestemming om persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin toestemming is vereist;
gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren, afnemen of wanneer wij daartoe
wettelijk verplicht zijn;
wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen
om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden
gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te
beschermen en dat eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van een deel van onze diensten of als wij benaderd worden voor
mogelijke opdrachten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle gegevens. Dat is afhankelijk
van welke diensten afgenomen worden.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die aangeboden worden kunnen wij de volgende
persoonsgegevens verwerken:
•
naam
•
bedrijfsgegevens
•
cv (bij sollicitaties)
•
motivatiebrief

•
•
•
•
•
•

e-mailadres
functie
geboortedatum
geslacht
IBAN
telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden:
•
om passende diensten aan te bieden.
•
om een sollicitatie te verwerken.
•
om een klacht of reactie op een klacht te verwerken.
•
om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven en/of post.
•
om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te
voeren.
•
om goederen en diensten op adres af te kunnen leveren.
•
om vast te kunnen stellen of een gebrek na aankoop binnen de
garantietermijn valt.
•
om in geval van een Ringfoto Goldmemberschap de gegevens te delen met
Ringfoto Nederland.
Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat strikt
noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde dienst.
Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor
(bijvoorbeeld met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere
doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat
persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder
zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is.
Profilering en cookies
Ringfoto Loch gebruikt technische en functionele cookies op www.ringfotoloch.nl.
Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy worden gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de
toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan
zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen
dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens
omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de
privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop
zij met gegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd.
Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van
persoonsgegevens. Daarnaast is er op grond van de privacywetgeving ook het
recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

