Privacyverklaring
Het is belangrijk dat jij weet wat er gebeurt met je gegevens en daarom heb ik deze
verklaring geschreven.
Werkzaamheden
Mijn naam is Laura van der Veen en met mijn eigen videoproductie bedrijf Videozus (kvk:
71127569 0000) gevestigd in meerstad, maak ik verschillende soorten producten. Ik
fotografeer, maak aftermovies, bedrijfsvideo’s, social media video’s, soms film ik een
bruiloft en ik maak gescripte video’s. Verder verzorg ik trainingen, workshops en vind ik het
heel erg leuk om creatieve brainstormsessies te houden en aan mee te werken.
Beeldmateriaal
Foto’s en video’s bewaar ik op mijn PC. Ik bewaar ze zolang ik ze mooi vind. Ik heb deze
foto’s gemaakt dus ik heb het auteursrecht. Zolang ik ze wil bewaren, bewaar ik ze.
Als ik foto’s en/of video’s maak dan wil ik ze soms gebruiken voor mijn portfolio. Dit kan op
mijn website www.videozus.nl zijn of op mijn social media kanalen, in. Sommige video’s die
ik maak zijn voor intern gebruik, dan ga ik dit niet zomaar delen/publiceren. Dit bespreek ik
dan met je. Wat ik gemaakt heb kan ik gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en
publicaties, waaronder website en weblog, portfolio, advertenties, social media,
tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Persoonsgegevens
Ben je klant bij mij geweest? Dan heb ik je gegevens die op onze factuur staan. Facturen
bewaar ik 7 jaar. Want dat wil de belastingdienst graag. De gegevens die op de factuur staan
zijn je naam/bedrijfsnaam en je bedrijfsadres of je persoonlijke adres. Ik sla deze bestanden
op google drive. Google drive heeft precies uitgeschreven hoe ze ervoor zorgen dat je
gegevens/bestanden veilig zijn. Ik heb uiteraard een sterk wachtwoord wat zorgt dat je
gegevens worden beschermd. Meer informatie over Google Drive kun je vinden op:
https://www.google.com/intl/nl/cloud/security/gdpr/

Digitaal contact
Mails staan in mijn inbox en ik verwijder dit als mijn inbox vol dreigt te raken.
Verder kan het zijn dat je via whatsapp mij berichtjes stuurt of via facebook messenger. Deze
berichten verwijder ik vrijwel nooit. Omdat ik hier geen tijd aan wil besteden. Mochten er
appjes/berichten zijn die je graag verwijdert wil hebben. Dan is dat geen probleem en
verwijder ik dat met alle liefde. Ook als je wilt weten wat ik heb bewaard en gedeeltes wilt
wissen. Mail me dan: info@videozus.nl
Verzamelde informatie
Mocht je willen weten wat ik van je heb opgeslagen, of een verzoek hebben dat je iets
verwijdert wil hebben dan kun je gerust contact met mij opnemen. Dit mag je doen via mijn
mail laurakuilder@gmail.com.

Nieuwsbrieven
Op dit moment verstuur ik nog geen nieuwsbrieven maar op het moment dat ik dit ooit zal
gaan doen zal ik dit alleen doen naar jou als je klant bent geweest. In die mail zal dan ook
duidelijk een link te vinden zijn waarmee je, je kan afmelden als je dit niet wilt ontvangen.
Training
Voorafgaand aan een training kan het zijn dat ik je informatie vraag over de kennis die je al
hebt, of redenen die je hebt om mee te doen aan de training. Deze informatie gebruik ik om
mijn training te optimaliseren. Ik kan daardoor namelijk bepaalde informatie uit de training
laten of juist toevoegen. Deze gegevens anonimiseer ik na de training. Dit doe ik door je
naam te verwijderen en eventuele vragen die je hebt gehad te plaatsen in een documentje
met meest gestelde vragen.

Ik moet erbij vermelden dat als je een klacht hebt dat je die mag indienen. Dit mag je doen
bij de autoriteit van persoonsgegevens.
Heb je nog vragen over deze verklaring? Mail me dan ook gerust: info@videozus.nl

