Creatieve fotografie Anita Bosker verwerkt je persoonsgegevens vertrouwelijk volgens de nieuwe
wet AVG 2018.
Contact gegevens
Creatieve fotografie Anita Bosker Opperstraat
23 4751TE Oud Gastel www.anita-bosker.nl
Anita Bosker verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten omdat je je
aanmeld voor een workshop. Hiervoor verwerkt zij je voornaam, achternaam en E-mailadres.
Anita gebuikt jouw persoonsgegevens voor het volgende:
* Het verzenden van mail vooraf aan de workshop en indien dit nodig is om haar dienst verlening uit
te kunnen voeren.
* Om je te kunnen informeren over eventuele wijzigingen over haar producten of diensten.
* Je telefoonnummer bij een workshop straatfotografie om contact te houden in de workshop.
Kort voor de workshop worden je gegevens verwerkt
* Het afhandelen van een betaling of om goederen en diensten bij je af te leveren.
* Indien je je aangemeld hebt voor haar nieuwsbrief tot opzegging.
Voor een workshop zal Anita Bosker vragen of zij het recht heeft om foto’s te maken en of zijn dit
openbaar mag maken via sociale media in de vorm van een belevingsfilmpje via het kanaal facebook.
Precies te weten op haar bedrijfspagina https://www.facebook.com/anita.bosker/ en in haar
gesloten facebook groep macrofotografie. https://www.facebook.com/groups/891710800860664/
Of op haar persoonlijke pagina. Hiervoor geef je toestemming via de mail. De toestemming wordt
opgeslagen in Anita Bosker haar administratie.
Op Anita Bosker haar website wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies die
noodzakelijk zijn voor de technische werking van haar website. Je kunt je zelf afmelden voor deze
cookies door je internetbrowser zelf in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Anita Bosker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn betreft persoonsgegevens voor het
verwerken van haar diensten is 7 jaar. I.v.m. belastingregelgeving.
Ben je ingeschreven voor een nieuwsbrief dan ben je in de gelegenheid om dit zelf af te melden en
worden je gegevens direct verwijderd uit het systeem.
Anita Bosker deelt en verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Anita Bosker blijft ten alle
verantwoordelijk voor alle verwerkingen betreft privacy.
Je kunt Anita Bosker ten alle tijden een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tr.bosker@home.nl
Fotografie Anita Bosker

