Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en
gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die Lightfield Films
verwerkt als u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt.

Verwerking persoonsgegevens
Lightfield Films verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

•

Het afhandelen van uw offerte en uw betaling. (Adres, bedrijfsgegevens,
contactgegevens en betalingsgegevens)
Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
Uitvoering van de productie van uw video(‘s). Hierbij verwerken wij ook
persoonsgegevens van derden die u aan ons doorgeeft.
Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of
vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven,
bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door
u wordt aangegeven dat u geen prijs stelt hierop
Lightfield Films verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.
Periode van opslag persoonsgegevens:
Afhankelijk van het doel worden gegevens voor bepaalde tijd opgeslagen binnen
Lightfield Films. Zie hieronder een overzicht van doelen met bijbehorende perioden
van opslag dan wel criteria voor periode van opslag.

•

Onderhouden van contact met (potentiële) klanten.

Na afronding van de opdracht conform offerte worden de gegevens maximaal 2 jaar na het
laatste gebruik ervan opgeslagen.
•

Versturen offertes en facturen.

Vanaf het eerste contact (moment van aanvraag offerte dan wel acquisitie) worden de
gegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
•

Verwerken betalingen.

Na het voldoen van een ontvangen zakelijke factuur, automatische incasso of anderzijds
zakelijke betaling worden de gegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan
opgeslagen.

….

Opslag beeldmateriaal na afronding project
Als het project is afgerond, zullen wij in overleg met u als klant, de beelden verwijderen. Het
kan ook zijn dat u als klant wil dat uw beelden bewaard worden voor toekomstige producties.
Hier zullen wij aparte afspraken met u over maken. (Meestal is een bewaarperiode 2 tot 3 jaar,
daarna zijn de beelden meestal verouderd.) Ook kan het zijn dat wij graag de beelden van uw
project zouden willen gebruiken voor portfolio gebruik op onze website en/of social media.
Dit gebeurt altijd in overleg met u als klant. Daarnaast zullen wij de personen in de video,
toestemming vragen voor portfolio gebruik op de website of social media van Lightfield
Films.

Delen met derden

Lightfield Films verstrekt uitsluitend en alleen informatie aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

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 eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lightfield
Films en u heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken 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@lightfieldfilms.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien iemand het niet eens is met de manier waarop wij omgaan met zijn of haar
persoonsgegevens heeft hij/zij het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Via deze link kunt u zien hoe u een klacht kunt indienen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klachtover-de-autoriteit-persoonsgegevens

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.
E-mail: info@lightfieldfilms.nl.
Telefonisch: (+31) 611043647
Wijzigingen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of
er veranderingen zijn doorgevoerd.
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