
Privacyverklaring ‘t Herinneringen Atelier 
 
‘t Herinneringen Atelier vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik 
zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en 
gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je 
uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. 
Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met 
betrekking tot deze verwerking zijn. Heb je vragen over deze 
privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met 
betrekking tot je rechten, kun je contact met mij opnemen per 
mail pammy@herinneringenatelier.nl of per telefoon +31 
619663661 
 
1.Wie ben ik 
’t Herinneringen Atelier is een eenmanszaak, gevestigd aan de 
Maerten van heemskerckstraat 116E, 1965 GG te Heemskerk. Ik sta 
ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer 58784691. 
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 
 

2. Persoonsgegevens die ik verwerk 
’t Herinneringen Atelier verwerkt jouw persoonsgegevens die je 
zelf per e-mail, telefonisch of via het contactformulier op 
www.herinneringenatelier.nl hebt doorgegeven. Of omdat je 
gebruik maakt van mijn diensten. Ik verwerk je naam, 
adresgegevens, telefoonnummer, e-mail, IP-adres, gegevens over 
jouw activiteiten op mijn website, bankrekeningnummer en 
beeldmateriaal van de gemaakte film.  

 
 

3. Doeleinden 
’t Herinneringen Atelier verwerkt jouw persoonsgegevens alleen 
wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik 
hieronder heb beschreven: 

 
- Voor het maken van offertes en facturen 
- Om telefonisch of per mail contact op te kunnen nemen, 

indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

- Om je te informeren over wijzigingen in mijn diensten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Om beeldmateriaal van de gemaakte film te kunnen 

gebruiken in mijn portfolio op mijn website en social 
media 

- Om het plaatsen van jouw geschreven recensie over mijn 
diensten mogelijk te maken 
 
 
 



4. Ingestuurd beeldmateriaal en rechten/eigendom 
Al het beeldmateriaal dat je aanlevert t.b.v. het laten maken 
van een film door ’t Herinneringen Atelier blijft jouw 
eigendom. Je blijft tevens rechthebbende op dit 
beeldmateriaal, voor zover je dat al was bij het aanleveren. 
Je verklaart bij het uploaden van het beeldmateriaal dat je de 
rechtmatig eigenaar bent van dit beeldmateriaal en/of dat je 
toestemming hebt om dit materiaal te gebruiken in jouw film. 
’t Herinneringen /atelier is in geen geval aansprakelijk voor 
claims van derden met betrekking op onrechtmatig gebruik van 
beeld- en/of muziekmateriaal wat door jou is aangeleverd. 
 
5. Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens 
’t Herinneringen Atelier bewaart je persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
jouw gegevens worden verzameld.  

 
Personalia, adresgegevens en contactgegevens bewaar ik 7 jaar 
(wettelijke verplichting). Het beeldmateriaal dat je aanlevert 
t.b.v. het laten maken van een film door ’t Herinneringen 
Atelier, zal z.s.m. na oplevering van jouw film door ’t 
Herinneringen Atelier worden verwijderd. Beeldmateriaal (video 
en foto’s) die is samengevoegd tot een film gemaakt door ’t 
Herinneringen Atelier bewaar ik onbeperkt in mijn archief, 
tenzij je een verzoek doet tot verwijdering.  

 
6. Delen van persoonsgegevens met derden 
’t Herinneringen Atelier 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 doorgegevens aan verwerkers, partijen betrokken bij de 
uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Zoals 
de facturatie- en betaaldiensten die ik gebruik en voor de 
hosting van mijn website en e-mail. Ik zal jouw gegevens niet 
doorverkopen aan derden.  

 
7. Cookies die ik gebruik 
’t Herinneringen Atelier gebruikt functionele, analytische en 
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van je computer, tablet of smartphone. Ik heb een 
commercieel belang om je surfgedrag en je daarmee 
samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te 
analyseren waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van 
de website tracken met Google Analytics en Google Bedrijf. Je 
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen.  

 



8. Jouw rechten 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een 
aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens 
die je door mij hebt laten verwerken.  

 
1.Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om 
jouw gegevens in te zien. 
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt 
laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of 
verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.  
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij 
bezwaar maken.  
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere 
aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens 
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door 
gangbare digitale systemen te openen is.  
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van 
jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze 
toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de 
diensten die ik je kan leveren.  

 
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen 
naar pammy@herinneringenatelier.nl  

 
9. Wijzigingen 
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. 
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.  

 
 


