Privacyverklaring van onderneming by-ehb
De onderneming genaamd by-ehb, gevestigd aan Officierstraat 1-B, 7126 AN Bredevoort, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens van by-ehb
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:
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:
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by-ehb
Officierstraat 1-B
7126 AN Bredevoort
dienstverlening in ICT en fotografie, verkoop foto’s en wanddecoraties
https://www.by-ehb.nl
https://foto.by-ehb.nl en https://ict.by-ehb.nl
info@by-ehb.nl
74835971
NL044127637B01
NL76 KNAB 0259 0707 93
KNABNL2H

1.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Onderneming by-ehb, verder genoemd by-ehb, verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de
diensten van by-ehb en/of omdat u deze gegevens zelf aan by-ehb verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die by-ehb verwerkt, indien u diensten of producten afneemt of contact opneemt:
- Voornaam of voorletters en achternaam
- E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch, zoals
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
Financiële gegevens, t.b.v. facturatie en factuurafhandeling
- Bankrekeningnummer en overige gegevens m.b.t. facturen
2.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De websites en/of diensten van by-ehb hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en
relaties. Als u er van overtuigd bent dat by-ehb zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over u
of over een minderjarige waarvoor u verantwoordelijkheid draagt, neem dan contact op via het emailadres info@byehb.nl. Alle informatie zal dan verwijderd worden.
3.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden door by-ehb persoonsgegevens verwerkt
By-ehb verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om met u te kunnen corresponderen (bv. per email of telefonisch) als u om informatie hebt gevraagd of als er
sprake is van een aanvraag of opdracht of contract in het kader van dienstverlening of verkoop van producten
- U te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van betalingen
- by-ehb verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn
voor de financiële administratie en belastingaangifte.

4.
Geautomatiseerde besluitvorming
By-ehb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Er worden bij en door by-ehb geen besluiten genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5.
Bewaartermijn persoonsgegevens
By-ehb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld, zoals bovenstaand benoemd bij punt1 en 3. De gegevens worden maximaal 7 jaren
bewaard (tenzij de wettelijke bewaartermijn langer is).
Als u er van overtuigd bent dat by-ehb uw gegevens ten onrechte bewaart, neem dan contact op via het emailadres
info@by-ehb.nl. Alle onterecht bewaarde informatie zal dan verwijderd worden.
6.
Delen van persoonsgegevens met derden
By-ehb verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in opdracht van by-ehb, is een bewerkersovereenkomst van toepassing, om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. By-ehb blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
7.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
By-ehb gebruikt op de websites alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren en optimaal werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

8.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door by-ehb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die by-ehb van u in bezit heeft in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@by-ehb.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. Op uw verzoek wordt binnen vier weken gereageerd. U heeft ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9.
Beveiliging persoonsgegevens
By-ehb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het
emailadres info@by-ehb.nl.

10. Aanvullende informatie
a.
By-ehb bewaart uitsluitend :
email-verkeer en
financiële gegevens en boekhoudkundige gegevens voortvloeiend uit inkopen, verkopen en
dienstverlening
orderhistorie met een specificatie van afgenomen dienst, producten of licenties.
b.
De websites (zoals genoemd bij de contactgegevens van by-ehb, bovenstaand,) en emailadressen behorend bij het
domein by-ehb.nl, met bijbehorende voorzieningen, worden door by-ehb gehost bij de provider Vimexx. De
verwerkersovereenkomst die Vimexx hanteert vindt u hier: https://www.vimexx.nl/Verwerkersovereenkomst-Vimexx14-05-2018.pdf
c.
De bankrekening van onderneming by-ehb en dus de gegevens m.b.t. alle financiële transacties, is ondergebracht
bij KNAB. Het privacy-statement van KNAB vindt u hier: https://www.knab.nl/privacy/privacy-statement
d.
I.v.m. wettelijke verplichtingen kunnen derden (administrateur, boekhouder, belastingdienst) inzage hebben in de
financiële transacties en bijbehorende gegevens. Deze inzage dient geen ander doel dan het voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
e.
Indien u gebruikt maakt van andere middelen om te communiceren met by-ehb is dat uw eigen
verantwoordelijkheid. Als u gebruiker bent van sociale media zoals Facebook, Messenger of Instagram, dan hebt u
zelf een overeenkomst met de aanbieders van deze media afgesloten en zich geconformeerd aan het (privacy)
beleid van de betreffende aanbieders. By-ehb draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en beveiliging m.b.t.
de data en gegevens die u zelf op deze andere media plaatst.
By-ehb gebruikt voor activiteiten m.b.t. fotografie:

de Facebookpagina https://www.facebook.com/fotobyehb/ (foto.by-ehb.nl, fb.me/fotobyehb, @fotobyehb)

en is via messenger bereikbaar op m.me/fotobyehb

en op instagram via foto.by-ehb.nl (@ehb_fotos)
Communicatie via deze media en het eventueel achterlaten van persoonsgegevens via deze media is uitdrukkelijk
uw eigen verantwoordelijkheid.
f.
Indien u foto’s of wanddecoraties of andere foto-producten besteld via de websites van derden, zoals de
ondernemingen “Werk aan de muur” of “Oypo”, dan doet u rechtstreeks zaken met die ondernemingen. U bent op
dat moment klant van die ondernemingen en niet van de onderneming by-ehb. By-ehb levert uitsluitend de foto’s uit
het eigen portfolio aan deze bedrijven en kan op uw verzoek extra door u gewenste foto’s plaatsen. Deze bedrijven
hebben eigen voorwaarden en een eigen privacy reglement. By-ehb is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van
gegevens door deze bedrijven en is geen partij als er geschillen zijn m.b.t. de aankoop of levering van de door die
bedrijven verkochte producten.
Fotoproducten zoals wanddecoraties van by-ehb worden verkocht in de webwinkel van “werk aan de muur” via de
url: https://ehb.werkaandemuur.nl/. De privacyregeling van “Werk aan de muur” treft u hier aan:
https://www.werkaandemuur.nl/nl/Privacybeleid/253.
Fotoproducten en wanddecoraties van de onderneming by-ehb worden verkocht via de webwinkel van de
onderneming “oypo” via de url: https://www.oypo.nl/nl/fotobyehb.
De privacyregeling voor klanten van oypo treft u hier aan: https://www.oypo.nl/nl/bezoeker/privacy
De verwerkersovereenkomst van oypo met fotografen treft u hier aan:
https://www.oypo.nl/nl/fotograaf/verwerkersovereenkomst-oypo.

