Margrietenlaan 26
2182 BS Hillegom
06 49759986
Email: info@pluslive.nl

Privacybeleid Pluslive
Pluslive maakt websites en verzorgt bedrijfsfotografie voor mkb bedrijven.
AVG gevoelige informatie.
Pluslive verwerkt zelf geen andere persoonsgegevens dan de voor het maken van een factuur
noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens van haar klanten. Deze gegevens worden online,
geadministreerd met het online programma Factuursturen.nl. Voor beveiliging en privacy statement
wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van dit programma. Alle verbindingen zijn
versleuteld.
Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert
Alle gegevens die je bij ons invoert op online formulieren zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd
van jou en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor jij deze invult. Wij zullen en kunnen nooit
aanspraak maken op eigendom van deze gegevens. Indien je aangeeft op een formulier informatie
te willen ontvangen zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt.
Indien je terechte vermoedens hebt dat Pluslive gegevens bewaard kun je deze schriftelijk of
digitaal opvragen en eventueel laten verwijderen.
Persoonsgegevens van jou en van je klanten
Pluslive maakt en beheert websites voor haar klanten. Standaard is iedere website voorzien van
een cms-systeem waarmee de klant zelf de inhoud kan wijzigen. Als beheerder voor aanpassingen
en calamiteiten heeft Pluslive toegang. De rol van Pluslive is hier facilitair, teksten en
beeldmaterialen worden op verzoek van de klant geplaatst. De op websites gebruikte formulieren
slaan gaan gegevens niet online op, maar versturen de informatie slechts naar de opgegeven
adressen.
Op de website staat derhalve geen persoonsgevoelige informatie.
In opdracht verwerken van gegevens
Bij het in opdracht verwerken van gegevens zoals het verzenden van nieuwsbrieven zal Pluslive
slechts de door opdrachtgever verworven en verstrekte gegevens gebruiken. Slechts de voor
verzending noodzakelijke gegevens worden hiervoor overgenomen (e-mail gegevens en bij
gepersonaliseerde verzending een naam). De verwerkingswijze wordt in een opdracht opgenomen.
Fotografie
Daar waar Pluslive fotografeert voor derden zal dit in opdracht gebeuren. Pluslive beschouwt het
beeldmateriaal na oplevering en betaling als eigendom van de opdrachtgever. Gebruik en plaatsing
van dit beeldmateriaal valt daarmee niet onder verantwoordelijkheid van Pluslive. Ook niet indien dit
op verzoek wordt geplaatst.
Jouw privacy
Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd
ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We
nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
Tenslotte
De privacywet is niet bedoeld om anderen achterna te jagen, maar heeft de intentie samen voor
een veilige wereld te zorgen. Ziet u onvolkomenheden in de uitvoering, overleg dan eerst met de
bron om samen tot een goede oplossing te komen.
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