YoshivdA
Burg. Dregmansstraat 21
4353AG Serooskerke

KvK 68273231
Btw NL229127319B01

Privacyverklaring YoshivdA
In deze privacyverklaring leest u hoe YoshivdA omgaat met uw persoonsgegevens. U vindt hier
onder andere welke gegevens worden opgeslagen en waarom. Ook leest u meer over uw rechten
omtrent uw gegevens. Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan contact op
per email via info@yoshivda.nl of via het contactformulier op de website.

Reden van opslag gegevens
YoshivdA verwerkt gegevens voor een aantal doeleinden.
- Via het contactformulier op de website kunt u contact opnemen met YoshivdA. Hierbij wordt
alleen het emailadres gevraagd, zodat uw bericht beantwoord kan worden. Hetzelfde geldt
voor emails die buitenom het contactformulier worden verstuurd. Zonder het verstrekken
van het emailadres is het niet mogelijk om contact te hebben.
- Foto’s van personen zijn een bijzonder persoonsgegeven. De verwerking hiervan is
noodzakelijk voor het uitvoeren van fotografie. Zonder deze gegevens kan YoshivdA geen
dienst aan u leveren.
- Uw NAW-gegevens worden bewaard voor het nakomen van administratieve verplichtingen
(denk aan facturatie). Zonder de verwerking van deze gegevens kan YoshivdA geen dienst
aan u leveren.
- Voor het verbeteren van de gebruikservaring van de website worden gegevens verzameld
via Google Analytics. Dit gebeurt volledig anoniem.
Bij alle vormen van gegevensverwerking worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt
noodzakelijk. Ook wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De maximale termijn verschilt per
gegevenssoort.
- Emails direct verzonden naar info@yoshivda.nl en berichten verstuurd via het
contactformulier worden maximaal 2 jaar bewaard.
- Foto’s worden bewaard tot minimaal een half jaar na de datum van oplevering, zodat in het
geval van dataverlies aan uw kant de foto’s niet verloren zijn. Na uiterlijk 5 jaar worden de
foto’s verwijderd.
- NAW-gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de administratie, worden niet langer bewaard
dan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
- De anonieme data van Google Analytics wordt na uiterlijk 28 maanden verwijderd.
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Ontvangers van de gegevens

Gegevens die u verstrekt aan YoshivdA worden niet verstrekt aan derden. Er zijn enkele
uitzonderingen:
- One.com verzorgt de hosting van de website en email. Gegevens die per email worden
verstrekt en foto’s die worden afgeleverd via een online galerij worden daarom opgeslagen
op de servers van One.com. Voor verstrekking van uw gegevens aan andere partijen zal
altijd uw toestemming worden gevraagd.
- De data die verzameld wordt via Google Analytics wordt bewaard binnen Analytics. Deze
gegevens zijn op geen enkele manier te relateren aan uw persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens
Gegevens die online worden opgeslagen zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Daarbij wordt
waar mogelijk gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen via het SSL-protocol. Foto’s en
administratieve bestanden worden bewaard op met wachtwoorden beveiligde harde schijven. Alle
apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn beveiligd met codes, wachtwoorden,
vingerafdrukken of een combinatie hiervan. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot de
gegevens is niet meer dan noodzakelijk.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de opslag en verwerking van uw gegevens.
- Recht op inzage: als u wenst kunt u altijd inzage krijgen in de gegevens die van u worden
bewaard.
- Recht op rectificatie: indien uw gegevens veranderen of verkeerd zijn opgeslagen, mag u
die altijd laten wijzigen.
- Recht op verwijdering van gegevens: u mag te allen tijde aangeven dat u niet langer wilt dat
uw gegevens worden gebruikt. Dit geldt niet voor gegevens die volgens wettelijke
verplichtingen bewaard worden.
- Recht op overdracht: indien u overstapt naar een andere partij of dienst, kunt u alle
benodigde gegevens laten overdragen aan de nieuwe partij.
- Recht op het indienen van een klacht: indien u van mening bent dat uw gegevens niet
correct worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie vindt u via deze link.
Als u gebruik wenst te maken van (een van) bovenstaande rechten, kunt u een email sturen naar
info@yoshivda.nl.

