PRIVACY VERKLARING
Ohlala Weddings, gevestigd te Ede aan de Voorsterweg 17 en kantoorhoudende te Bennekom aan
de Heelsumseweg 50, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens
van haar bezoekers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met
inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In
deze Privacy Verklaring informeert Ohlala Weddings je over de manier waarop Ohlala Weddings je
persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Ohlala Weddings worden aangeboden
op www.ohlala-weddings.nl.
Artikel 1
Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.
Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De volledige
gegevens van ons zijn:
Verwerkingsverantwoordelijke
Formele bedrijfsnaam - Ohlala Weddings
KvK-nummer - 61188816.
Bezoekadres - Heelsumseweg 50, 6721 GT Bennekom
E-mailadres - ingeborg@ohlala-weddings.nl
Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor
te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt
behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen
en beheerd.
De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons
gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering) en voldoen aan een wettelijke plicht.
Artikel 2
Welke gegevens gebruikt Ohlala Weddings
Wij kunnen je, indien deze in ons bezit komen, je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen
leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. We gebruiken deze
gegevens om van jou een tevreden klant te maken en houden gedurende de looptijd van onze
overeenkomst. Wij zullen deze gegevens na 1 jaar na de uitvoering van de opdracht verwijderen.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw naam, adresgegevens en
e-mailadres. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze
gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting
van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze
gegevens van jou binnen 1 jaar verwijderen.
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zullen we je naam,
e-mailadres en telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed
mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale
uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen deze gegevens met betrekking tot klachten binnen 1
jaar na afhandeling verwijderen.
Ohlala Weddings heeft een bedrijfsbelang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende
gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We tracken
gedeeltelijk jouw gebruik van mijn website met Google Analytics en zijn hierbij gebonden aan de
bewaartermijnen van Google en Squarespace. Wij maken geen gebruik van andere
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door de Google Analytics Opt-out
Browser Add-on te installeren, kun je voorkomen dat je site-activiteit zichtbaar is voor Google. De
Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vraag we om jouw naam en e-mail.
Wanneer jij een afspraak met mij in wilt plannen, verwerk ik ook jouw telefoonnummer. Door het
plaatsen van je bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens
automatisch met ons. Testimonials over onze diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot
verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van
een verzonden contactformulier verwijder ik 3 maanden na ons laatste contact.
Artikel 3
Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze
gegevens aan ons hebt verstrekt.
Artikel 4
Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met
betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Ohlala Weddings om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren,
aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische
grondslag het gerechtvaardigd belang van Ohlala Weddings.
4. Gegevensoverdracht - Wij dragen alleen jouw gegevens aan andere leveranciers over nadat jij
ons daar toestemming voor hebt gegeven.
5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming,
heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die
wij je kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar
ingeborg@ohlala-weddings.nl. Zij zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan
je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.
Artikel 5
Wie ontvangen jouw gegevens?
Ohlala Weddings zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor
uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen jouw gegevens
nooit doorverkopen aan derden.
Artikel 6
Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het
beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je
gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar ingeborg@ohlala-weddings.nl. Als je een klacht
hebt over de manier waarop wij met je gegevens om gaan kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast
kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Laatste versie van deze verklaring is van september 2018

