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PRIVACYVERKLARING 

 

Miks Visuals vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige 

manier verwerken en gebruiken, volledig volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik 

verzamel en waarom. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking 

tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je altijd contact opnemen met 

info@miksvisuals.nl. 

• Dit ben ik: 

Mikki-Michelle Kemper 

Van Beuningenstraat 10 A, 1051 XE Amsterdam 

KVK: 72983027 

•  Deze gegevens bewaar ik: 

Voor- en achternaam, adres, email, telefoonnummer, bedrijfsnaam (van eenmanszaak of Vof), 

specifieke informatie die jij aan mij doorgeeft zoals bijvoorbeeld de trouwlocatie. Daarbij 

bewaar ik ook alle gegevens die ik nodig heb om jou optimaal mee van dienst kan zijn. Ik 

gebruik deze details om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze 

overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 2 jaar. 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website, social media en andere kanalen om mijn 

werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw naam als opdrachtgever en 

de gemaakte foto’s wanneer jij hier met het aangaan van deze overeenkomst toestemming 

voor hebt gegeven. Op deze beelden rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop 

auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom onbeperkt in mijn archief en portfolio, 

totdat jij een verzoek doet tot verwijdering. 
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Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, 

adres, e-mail, bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ook 

heb ik deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke 

verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens tot 7 jaar te bewaren. Na deze 

periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen. 

Ik heb er commercieel belang bij om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor 

bepaalde marketingdoeleinden. Ik verwerk bijvoorbeeld jouw naam, woonplaats, e-mail, 

beroep, relatiestatus en social media account voor direct marketing en social media marketing. 

Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen 

worden. 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik mogelijk 

jouw naam, trouwdatum en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij opneemt 

via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Recensies over mijn 

diensten kan ik op mijn website of social media plaatsen uit commercieel belang.  

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je 

opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of 

informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een 

tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 1 jaar 

na ons laatste contactmoment. 

Tot slot verwerk ik jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een 

reactie op een mijn berichten achter laat op bijvoorbeeld social media. Deze gegevens worden 

automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht 

verwijder. 

• Hoe kom ik aan deze informatie?: 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij 

hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn 

klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot. Ook kan ik jouw gegevens verkrijgen 

via een van mijn samenwerkingspartners of een klant die jou mijn diensten aan wil bieden. 

• Wie heeft er inzage in jouw gegevens?: 

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de 

bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.Jouw gegevens kunnen voor 

uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de 

uitvoering van onze overeenkomst, verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde 

partijen verwerkers overeenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw 

gegevens niet doorverkopen aan derden. 
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• Jouw rechten:  

Graag informeer ik je over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan 

contact op per e-mail via info@miksvisuals.nl 

1. Inzage // Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Miks Visuals om jouw gegevens 

in te zien. 

2. Beperking van de verwerking // Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking 

van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer 

juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig 

heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de 

verwerking. 

3. Recht op bezwaar // Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 

jouw persoonsgegevens.  

4. Gegevensoverdracht // Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen 

brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde vorm die door 

gangbare digitale systemen te openen is. 

5. Intrekken // Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw toestemming, heb 

jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de 

diensten die ik je kan leveren. 

6. Klachten // Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt 

het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

• Wijzigingen: 

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere 

werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website 

publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook 

direct met jou communiceren. 

Heb je tóch nog vragen, stel ze dan gerust via info@miksvisuals.nl 
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