
 

 

Privacyverklaring Mayra Fotografie 

Mayra Fotografie betracht bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Dit document rondom privacy beleid heeft betrekking 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens via de website en bij de uitvoering van diensten.  

Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens: 

• Bedrijf    : Mayra Fotografie 
• Eigenaar   : Mayra Pama - Luiten 
• Adres    : Domstraat 16, 3864 PP, Nijkerkerveen 
• Telefoon   : 06-10106465 
• Mailadres   : m.pama.luiten@gmail.com 
• KVK nummer   : 72172878 
• BTW identificatienummer : NL001939914B71 

Hieronder kun jij lezen ik omga met jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens worden 
verwerkt en met welk doel: 

• Om mijn werkzaamheden als fotograaf/ ZZP-er goed uit te kunnen voeren bewaar ik 
persoonsgegevens. Dit zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), 
foto’s, bankrekeningnummer, facturen en correspondentie. Ik bewaar niet meer gegevens 
dan nodig is om contact te onderhouden en mijn werk uit te kunnen voeren.  

• Ik bewaar deze gegevens op apparatuur die is voorzien van de meest recente beveiliging.  
• Ik bewaar gegevens tot het moment dat jij vraagt deze te verwijderen (indien mogelijk 

gezien de boekhouding van mijn bedrijf) of zolang mijn bedrijf bestaat. Ik bewaar facturen 
minimaal 7 jaar voor de belastingdienst. 

• Jij hebt recht op inzage in de gegevens die ik bewaar. Ook heb jij recht om deze te (laten) 
wijzigen, indien gegevens niet meer correct zijn. Ook heb jij het recht de gegevens te laten 
verwijderen, mits deze niet vanwege andere rechtsgronden toch bewaard moeten blijven, 
bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. 

• Voor het delen van jouw foto’s in een online galerij, maak ik gebruik van het programma 
Picu. 

• Voor het opleveren van jouw foto’s maak ik gebruik van het programma We Transfer. 
• Ik maak facturen in het programma Rompslomp. 
• Ik vraag zo nodig advies aan Belastingaangifteshop te Maartensdijk. 
• Ik maak geen gebruik van cookies op mijn website.  
• Buitengewoon Concept te Amersfoort heeft toegang tot de website en de programmering 

hiervan. Buitengewoon Concept heeft alleen inzage in geplaatste foto’s. 
• Ter promotie van mijn werk maak ik gebruik van Social Media; Facebook en Instagram. Ik 

plaats behalve jouw naam en foto, geen contactgegevens. Indien jij dit niet wenst, geef dit 
dan bij voorkeur vooraf aan. Heb jij achteraf bezwaar tegen het plaatsen van een foto, dan 
kan deze in overleg worden verwijderd. 

Mayra Pama, Nijkerkerveen, oktober 2020  


