
          
 
PRIVACY STATEMENT  
 
Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van BeeldBlenders en Nicole Ermen Fotografie, hierna te noemen 
‘BeeldBlenders’. In deze verklaring verschaffen we informatie over de persoonsgegevens die 
door BeeldBlenders worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat 
gebeurt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 
BeeldBlenders verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden 
diensten en producten. Alle verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  
 
Bedrijfsgegevens 
BeeldBlenders 
Veemarktstraat 34  
5038 CV Tilburg  
www.beeldblenders.nl 
info@beeldblenders.nl 
KvK: 80134211 
 
Persoonsgegevens die BeeldBlenders verwerkt 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Foto’s van jou (en jouw kinderen jonger dan 18 jaar) of van jouw 

bedrijf/personeel/dienst/evenement etc., gemaakt in opdracht 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een formulier op 

mijn website te verzenden, in correspondentie of telefonisch 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BeeldBlenders verwerkt 
BeeldBlenders verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij 
Beeldblenders daarvoor van tevoren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en 
ontvangen. BeeldBlenders verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of 
levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent gezondheid, 
kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden. 
 
Waarom we gegevens nodig hebben 
We gebruiken jouw gegevens voor het afhandelen van de diensten of producten die je wenst 
af te nemen. Denk daarbij aan: 

- Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling 
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten 

mailto:info@nicoleermen.nl


- Producten bij je afleveren middels post of elektronisch verkeer 
 
Gegevens delen met anderen 
Beeldblenders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, 
indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou.  
 
De bedrijven die toegang tot jouw gegevens hebben in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst zijn:  
 
We Transfer  Online verzenden van digitale bestanden 
Post NL  Verzenden van foto-producten 
One.com  Hosting van onze website. Persoonsgegevens die je achterlaat op mijn 

website draaien op servers van One.com 
Google Het verzamelen van statistieken met betrekking tot website bezoekers 
Leveranciers De fotoproducten die je bij ons kunt afnemen worden geleverd door 

diverse leveranciers in binnen- en buitenland. Met iedere partij is een 
verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Leveranciers ontvangen overigens vrijwel altijd alleen foto’s en geen 
adressen, telefoonnummers e.d. Foto’s vallen ook onder 
persoonsgegevens, dus als we in opdracht van jou een album, canvas 
doek o.i.d. bestellen verstrekken we foto’s van jou aan mijn 
leverancier. Vandaar dat een verwerkingsovereenkomst noodzakelijk 
is. 

  
Bewaartermijn van persoonsgegevens 
BeeldBlenders zal jouw gegevens bewaren tot je aan ons verzoekt deze te verwijderen of tot 
we ons bedrijf beëindigen. Het zal voornamelijk gaan om e-mailcorrespondentie van de 
uitgevoerde opdracht(en) en telefoonnummers die nog in onze telefoon staan om afspraken 
te maken omtrent de uitgevoerde opdracht. De foto’s  en video’s worden bewaard in ons 
archief. Dat betekent echter niet dat we verantwoordelijk zijn voor kwijtraken, verliezen of 
schade. We leveren onze producten/bestanden in goede staat af en daarna is het eigen 
verantwoordelijkheid. Voor dit laatste zie ook onze algemene voorwaarden. 
 
Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt door Google 
Analytics. Dit omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken. Via deze 
website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt 
verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk 
geanonimiseerd. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beeldblenders.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie 
van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze 



kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van 
jouw privacy. BeeldBlenders zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.  
 
 


