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www.dimphysfamiliefotografie.nl is een website van Dimphy’s Familie Fotografie.

Persoonsgegevens
Dimphy’s Familie Fotografie zal jouw gegevens alleen delen met derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de opdracht. We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Wanneer je gebruik maakt
van de diensten kunnen, onder andere, onderstaande persoonsgegevens verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Informatie over locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag
Jouw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. Echter waar een klant een product of
dienst heeft afgenomen dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren i.v.m de belastingdienst, we
zullen gegevens die we niet nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren verwijderen. Je
hebt het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur jouw
verzoek naar dimphysfamiliefotografie@hotmail.com en binnen vier werken wordt hierop
gereageerd.
Beveiliging
De website www.dimphysfamiliefotografie.nl is van Dimphy’s Familie Fotografie en maakt gebruik
van een betrouwbaar SSl Cerfiticaat om jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Social Media
Op de website kunnen plugins staan van sociale netwerken staan zoals Facebook. Wanneer deze
gebruikt worden en je aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze
netwerkengegevens ontvangen over jouw surfgedrag.
Als je onze pagina’s bezoekt, kan via deze Social Media plugins een directe verbinding tot stand
gebracht worden tussen de browser en de servers van de Social Media. Hierdoor komen deze
partijen te weten dat je met jouw IP-adres onze website hebt bezocht.
Als je niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social mediaaccount, dan kun je uitloggen bij de Social Media kanalen voordat je deze website bezoekt.

Algemene bezoekgegevens
Dimphy’s Familie Fotografie kan jouw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt gebruiken om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te
verbeteren en te beveiligen. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden of toepassingen van
derden zoals Google Analytics

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site.
Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden
of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser
instellingen van de computer verwijderd worden.

Tracking cookies
Naast functionele-cookies kunnen wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze analyseren het
surfgedrag en onderzoeken advertentie voorkeuren. Hiervoor gebruiken wij externe software zoals
bijvoorbeeld een Facebook-pixel. Voordat wij gebruik maken van deze tracking cookies vragen wij
eerst expliciet toestemming tijdens uw bezoek aan onze website. Deze vertoning vindt u in de
zogeheten cookie-notice-bar, bovenin de pagina. Je bent niet verplicht deze cookies te accepteren
om onze website te bezoeken. Bovendien kunnen deze cookies op ieder moment, via de browser
instellingen van de computer, verwijderd worden.

Gebruik overige plugin scripts en webfonts
Op de website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van
onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google
Webfonts.
Indien je JavaScript in je browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal jouw
browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze
leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens
en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. Je kunt voorkomen dat JavaScript-code
wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren.
Heeft u vragen?
Als je vragen hebt over het privacy statement kun je altijd contact opnemen door een bericht te
sturen naar dimphysfamiliefotografie@hotmail.com.

