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PRIVACYVERKLARING 2021 

  

E l len Pi t lo Fotograf ie ,  

Dreefseweg 1,   

8191 KG Wapenveld  

https: / /e l lenpit lo fotograf ie .n l  

info@el lenpi t lo.nl   

KvK.  57393184 

 

 
 

E l len Pi t lo fotograf ie is  verantwoordel i jk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverk laring  

1.Persoonsgegevens die wi j  verwerken:  

El len Pi t lo Fotograf ie kan persoonsgegevens over jou verwerken,  doordat je 

gebruik maakt van de diensten van E l len P it lo Fotograf ie en/of omdat je deze zelf  

bi j  het invul len van een contactformul ier o p de website aan El len P it lo Fotograf ie 

verstrekt .  E l len Pit lo Fotograf ie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

–  Voor-  en achternaam 

–  Adresgegevens  

–  Telefoonnummer 

–  E-mai ladres  

–  IP-adres  

–  Over ige persoonsgegevens die je act ief  verstrekt bi jvoorbeeld door een 

contact formul ier in te vul len,  in correspondentie ,  te lefonisch of t i jdens 

gesprekken.  

 

2 .Waarom hebben wi j  deze gegevens nodig?  

El len Pi t lo Fotograf ie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

-  Het afhandelen van jouw betal ing  

-  Je  te kunnen bel len of e -mai len indien di t  nodig is  om onze dienstverlening uit  te     

  kunnen voeren 

-  Om goederen en diensten bi j  je  af  te leveren  

-  El len P it lo  Fotograf ie  verwerkt ook persoonsgegevens als wi j  hier wettel i jk toe 

verpl icht zi jn,  zoals gegevens die wi j  nodig hebben voor onze belast ingaangifte.  

 

3 .Geautomatiseerde bes lui tvorming :  

El len Pi t lo  Fotograf ie neemt niet op bas is van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienl i jke)  gevolgen kunnen hebben voor personen.   
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4.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

El len Pi t lo Fotograf ie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan str ikt  nodig is  

om de doelen te real iseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wi j  hanteren 

de volgende bewaartermijnen voor de vo lgende (categorieën) van 

persoonsgegevens:   

 

Persoonsgegevens van klanten:  7 jaar ( i .v .m. Belast ingwet)  

Gegevens in Google Ana lyt ics :  26 maanden  

Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u 

gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s kwijtraken. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen 

verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt 

 

5 .Delen met anderen:  

El len Pi t lo  Fotograf ie verkoopt  jouw gegevens niet aan derden en zal  deze 

uits luitend verstrekken indien dit  nodig is  voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettel i jke verpl icht ing.   

 

Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van ondergenoemde 

bedrijven. Deze bedrijven hebben ieder hun eigen privacy beleid. 

A. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook 

verwerkt in mijn financiële administratie bij Westmaas en Partners te Hattem.  

B. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Outlook 

C. De back-up van foto’s in de Cloud vindt plaats op OneDrive.  

D. Het versturen van foto’s gaat meestal via Wetransfer.  

E. Mijn website wordt beheerd door Intersites te Zwolle. 

Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden. Door gebruik te maken van deze 

website geeft u aan mijn privacy beleid te accepteren.  

 

6 . In kaart  brengen van website bezoeken:  

Op de website van El len Pit lo  Fotograf ie worden algemene bezoekgegevens 

bi jgehouden, waaronder het IP -adres van jouw computer en het t i jdst ip van 

opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt .  Deze gegevens worden 

gebruikt  voor analyses van bezoek - en kl ikgedrag op de website .  E l le n Pit lo 

Fotograf ie gebruikt  deze informat ie om de werking van de website te verbeteren.  

Deze gegevens worden zo veel  mogel i jk geanonimiseerd en worden niet aan 

derden verstrekt .  

 

7 .Google  Analyt ics :  

E l len Pi t lo  Fotograf ie maakt gebruik van Google Analyt ics  om bi j  te houden hoe 

gebruikers de website  gebruiken en hoe ef fect ie f  de Adwords -advertenties van 

El len Pi t lo  Fotograf ie bi j  Google zoekresultaat pagina ’s  zi jn .  De aldus verkregen 

informatie wordt ,  met inbegr ip van het adres van  jouw  computer ( IP-adres) ,  

overgebracht naar en door Google opges lagen op servers in de Verenigde Staten.  

Lees het privacy beleid van Google voor meer informat ie.  Je  t reft  ook het pr ivacy 

beleid van Google Analyt ics hier aan.  

Google gebruikt  deze informat ie om bi j  te houden hoe onze  website gebruikt  
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wordt,  om rapporten over de website aan El len Pit lo  Fotograf ie te kunnen 

verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effect iv i te it  van hun 

campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informat ie aan derden verschaf fen 

indien Google hiertoe wettel i jk wordt verpl icht ,  of  voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. El len Pit lo  Fotograf ie heeft  hier geen invloed 

op.  El len Pit lo  Fotograf ie heeft  Google geen toestemming gegeven om via El len 

Pit lo  Fotograf ie verkregen Analyt ics- informat ie te gebruiken voor andere Google -

diensten.  

8.Social media en nieuwsbrief: 

Ik wil het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door 

middel van een aantal social media buttons. De verschillende Social media kanalen gebruiken codes, 

waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze Social media kanalen verzamelen informatie die ze 

door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste Social media kanalen zullen zich houden 

aan de Safe Harbor principes. Van de volgende Social media kanalen gebruik ik de buttons. 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en Pinterest. Lees de privacy verklaringen van de 

respectievelijke Social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Ik 

verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. 

Voor mijn nieuwbrief maak ik gebruik van Mailchimp. Onderaan iedere mailing vindt u de 

mogelijkheid om u af te melden voor deze nieuwsbrief. 

  

9.Gegevens inzien,  aanpassen of verwi jderen:  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,  te corr igeren of te 

verwi jderen.  Je kunt een verzoek tot inzage,  correct ie of  verwi jder ing sturen naar  

info@el lenpi t lo.nl   

 E l len Pi t lo  Fotograf ie zal  zo snel  mogel i jk ,  maar  ui ter l i jk  binnen vier weken, op 

jouw verzoek reageren.  

  

10.Bevei l igen:  

El len Pi t lo  Fotograf ie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik ,  verl ies ,  onbevoegde toegang,  ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wi jz iging tegen te gaan. Als j i j  het idee hebt dat 

jouw gegevens toch niet goed bevei l igd zi jn of  er aanwijz ingen z i jn  van misbruik,  

neem dan contact op via  info@el lenpit lo.nl .  

 

11.Cookies,  o f  verge l i jkbare technieken,  die wi j  gebruiken:  

El len Pi t lo  Fotograf ie gebruikt  funct ionele,  analyt ische en tracking cookies.  Een 

cookie is  een kle in tekstbestand dat bi j  het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van je computer ,  tablet of  smartphone. El len Pi t lo  

Fotograf ie gebruikt  cookies  met een puur technische funct ional i te it .  Deze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bi jvoorbeeld jouw 

voorkeursinstel l ingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt  om 

de website goed te laten werken en deze te kunnen optimal ise ren.  Daarnaast 

plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bi jhouden zodat we op maat gemaakte 

content en advertenties kunnen aanbieden. Bi j  jouw eerste bezoek aan onze 

website hebben wi j  je  al  geïnformeerd over deze cookies en hebben we je 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  Je kunt je afmelden voor cookies 
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door je internetbrowser zo in te stel len dat deze geen cookies meer opslaat .  

Daarnaast kun je ook al le informat ie die eerder is  opgeslagen via de instel l ingen 

van je browser verwi jderen.  Zie voor een toe l icht ing:  

https: / /ve i l iginternetten.nl /themes/situat ie/cookies -wat-zi jn-het-en-wat-doe- ik-

ermee/  

 

12.  Cookies door derden 

Op deze website worden ook cookies geplaatst  door derden. Di t  z i jn bi jvoorbeeld 

adverteerders en/of de sociale media -bedri jven.   

Hieronder een overzi cht:   

Cookie:  Googly Analyt ics  Naam: _utma Funct ie:  Analyt ische cookie die 

websitebezoek meet Bewaartermijn:  26 maanden  

 

Cookie:  Facebook pixel  Naam: _utma .  Funct ie:  Een Facebook tracking pixe l  wordt 

gebruikt  voor retarget ing.  Dit  s telt  ons in staat om gericht relevante advertenties 

te tonen op het advertentienetwerk van Facebook (waaronder Instagram).   

 

Daarnaast worden cookies van Facebook gebruikt  om een  bezoeker in staat te 

stel len een art ike l  of  pagina op onze website te de len via Facebook.  

Bewaartermijn:  90 dagen  

 

 

@ellenpitlofotografie 17 maart 2021 

  


