Vivo Fotografie ziet geen meerwaarde in het delen van privacy gevoelige
gegevens met derden en al helemaal niet om deze te verkopen. Ook heeft het
opslaan van uw gegevens langer dan de wettelijke voorgeschreven termijn
en/of langer dan nodig is geen meerwaarde voor ons. Wij hechten meer waarde
aan tevreden opdrachtgevers, tevreden deelnemers van workshops en/of
cursussen en goede transparante samenwerking.
Privacyverklaring algemeen.
Uw gegevens die wij via de website hebben verkregen voor aanmeldingen voor
fotografie workshops, fotografie cursus, cadeaubonnen of via het algemene
contactformulier zullen niet met derden worden gedeeld en/of worden
verkocht aan derden. De gegevens die zijn ingevuld voor de aanmelding voor
fotografie workshops, fotografie cursus en cadeaubonnen zullen op facturen
worden verwerkt welke wij voor de vastgestelde wettelijk periode zullen
bewaren. Buiten Vivo Fotografie zijn deze gegevens voor derden niet
beschikbaar en/of inzichtelijk.
De gegevens die via het algemene contactformulier tot ons zijn gekomen
zullen na het beantwoorden van betreffende e-mail(s) verder niet worden
gebruikt worden. Ook deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld
en/of worden verkocht. Wel willen wij u er op wijzen dat de gegevens
terecht kunnen komen bij onze hostingpartij en software leverancier
Mobirise. Dat is dan ook de reden dat wij onze contactformulieren
“versobert” hebben.
Cookies.
Wij maken geen actief gebruik van (tracking) cookies mbt reclames van
externen omdat wij geen reclames op onze website hebben en ook niet willen.
En wij vinden het ook niet interessant om aan de hand van tracking cookies
te achterhalen naar welke volgende website u gaat na het bezoeken van onze
website. Als wij dat zouden willen weten zullen wij het gewoon vragen.
Wellicht dat uw webbrowers gebruik maakt van cookies om de website zo goed
mogelijk te verwerken.
Wij maken gebruik van Google Analytics voor het analyseren welke Vivo
Fotografie webpagina’s bezoekers van onze website bezoeken en het verdere
surfgedrag op onze website. De informatie uit de analyse gebruiken wij om
onze eigen website te optimaliseren. De informatie verstrekt door Google
Analytics zijn niet persoonlijk te herleiden. Tevens maken wij gebruik van
software voor bouwen, onderhouden en het laten werken van onze website. De
software leverancier Mobirise maakt ook gebruik van cookies. Hoe zij exact
met de cookies om gaan is terug te vinden op hun website maar het zijn
voornamelijk functionele en technische cookies. Ook in deze is van
toepassing dat de cookies uit uw webbrowser verwijderd kunnen worden.
Social Media.
Wij hebben social media buttons van Facebook, Instagram en LinkedIn op onze
website staan. Als u op deze buttons klikt komt u op een social media
platform waarop wij actief zijn en altijd betrekking hebben tot Vivo
Fotografie. De meeste social media platforms maken gebruik van cookies,
maar wel conform de privacy wetgeving. Voor de exacte informatie adviseren
wij de privacyverklaringen van de social media platforms te lezen.

Cookies kunnen altijd uitgeschakeld worden en/of worden verwijderd. Dit
kunt u instellen in uw webbrowser.
Wilt u na het lezen van onze privacyverklaring toch meer informatie of is
het eea nog niet geheel duidelijk, neem dan gerust contact met ons op.
Backups.
Wij maken regelmatig backups die wij opslaan op een server, dvd en in de
cloud. Deze backup bevat alle gegevens waarvan wij achten dat deze
belangrijk voor ons zijn en/of wettelijk verplicht zijn deze voor langere
termijn te bewaren. Daarnaast is de backup benodigd voor eventuele crashes
van computers en/of veiligheidsincidenten.
Wijzigingen.
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen omdat er veranderingen hebben
plaats gevonden en adviseren u dan ook bij het opnieuw bezoeken van onze
website opnieuw te raadplagen.
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