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Bysief respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klant heb ik daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokken om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Zodat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen
wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer,
mobiele telefoon of tablet.
De huidige op de website beschikbare versie van privacy is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
01. Verweking persoonsgegevens
Bysief kan persoonsgegevens over u verwerking, doordat u gebruik maakt van de diensten van
bysief, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan bysief
verstrekt. Bysief kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor-en achternaam
- Uw adres gegevens
- Uw e-mailadres
- Bankrekening nummer
- Social media kanalen
Met welke doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Bysief bewerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Contactformulier: Via mijn contactformulier kun je vragen stellen. Ik vraag jou je naam, emailadres, Instagram en bedrijfsnaam in te vullen.
- Preview: Er worden tijdens de shoot veel foto’s gemaakt. Deze laat ik je vlak na de shoot zien.
Hiervoor maak ik gebruik van Wetransfer.
- Toesturen van de beelden: De foto’s die jij wilt ontvangen worden via Wetransfer naar jou
opgegeven e-mailadres verstuurd.
- Foto’s/video’s voor portfolio of social media: Ik maak foto’s in opdracht van jou; dit is
overeenkomst. De foto’s worden bewaard voor in mijn portfolio. Wanneer je hier bezwaar tegen
hebt kun je dit aan het begin van een fotoshoot aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt
voor mijn online portfolio of social media. Op die manier kan ik mijn werk laten zien aan andere.
- Het afhandeling van uw betaling
- Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclame
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om goederen en diensten te retouren

02. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek mijn website als
bezoeker kan worden herkend.
Google analytics
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt
geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen
informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover
verder de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de
door haar verzamelende informatie op in Amerikaanse servers. Ga voor meer informatie naar
Google Analytics.
Social media
Verschillende social mediakanalen maken gebruik van een code, waarmee ze via de site cookies
plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies
kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaring van de door Bysief gebruikte social mediakanalen,
om meer te weten over wat zij met de verzamelde informatie doen.
Met welke doel en op basis van welke grondslag ik cookie gebruik
- Ik wil graag inzichten in het gebruik van mijn website om deze te kunnen optimaliseren voor
gebruikt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de
gegevens van de bezoekers.
- Bysief gebruikt verschillende social mediakanalen, namelijk: Pinterest, Instagram, Facebook,
TikTok, LinkedIn. Deze social mediakamelen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat
er miet de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen
uitsluitsel bieden.
03. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Bysief een grondslag hebben. Je kunt
dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor
mij zijn:
1. De gegeven e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst die bysief met jou is aangegaan.
2. De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen van de
belastingwet.
3. Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of social media vraag ik toestemming
4. Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s
aan mijn portfolio heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marteling die
verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen mijn marketing belangen en
privacy schade van jou.
Zonder naam, adres, e-mailadres kan bysief haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw
persoonlijke gegevens niet wil vestrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen
overkomst tot stand komen, wat betekend dat bysief geen dienst zal leven.
04. Delen met anderen
Bysief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien
dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen te wettelijke plicht.
05. Hoelang we gegevens bewaren
Bysief bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen
waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld.
06. Jou rechten
Je hebt recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen,
te laten transporteren naar een andere bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot
alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan

van gegevens. Bysief heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social
mediakanalen.
07. Beveiligen gegevens
Bysief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@bysief.nl
08. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dien dan een klacht in bij de
toezichthouder van Autoriteit Persoonsgegevens.

