
 
 
Privacy verklaring. 
 
Annemiek van Kooten, directeur van Annemiek en dochters/schminken is 
leuk, gevestigd aan de Akkrumerraklaan 98 te Utrecht, is verantwoordelijk 
voor verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. Annemiek van Kooten is de verantwoordelijke 

functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf. 
 
 

Persoonsgegevens die ik verwerk: 

 
Annemiek en dochters/schminken is leuk verwerkt persoonsgegevens. Indien 
je gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn cursussen of 

workshops, verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende 
persoonsgegevens; 
 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IBAN 

• Geboortedatum indien van toepassing voor het verzenden van een 

verjaardagskaart 

• Voor zakelijke contacten KVK registratie en BTW-nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

 
Er worden op evenementen en op workshops en feestjes foto’s gemaakt, 
maar alleen op openbare gelegenheden of met uitdrukkelijke toestemming 
van degene op de foto (meerderjarig) of met toestemming van ouders of 
begeleider/voogd/ verantwoordelijke aanwezige volwassene. Betreffende 

“fotografen” zullen nooit namen of andere persoonlijke gegevens met de 
foto opslaan, anders dan de locatie of gelegenheid waar de foto is 
genomen.  
De foto’s worden op onze website weergegeven in mapjes van het 
betreffende event zodat ouders of anderen deze kunnen downloaden. 

Indien gewenst kan Annemiek van Kooten daar een slotje op plaatsen met 
een wachtwoord.  
Soms worden foto’s gebruikt voor promotionele doeleinden, zoals plaatsen 
op een banner, in een openbare uiting (facebook of twitter). Toestemming 
voor het maken van een foto impliceert ook deze uitingen.  Wij proberen 
zorgvuldig met toestemming om te gaan. We zullen dan ook proberen te 

vermijden dat foto’s uit mapjes met een slotje gebruikt worden voor 
promotie-doeleinden.  
 
Het is te allen tijde mogelijk foto’s van onze site te laten verwijderen.  
Stuur hiervoor een mail naar annemiek@annemiekendochters.nl met een 

duidelijke omschrijving van de foto en de plaats waar deze staat. 
 

Waarom vraag ik persoonsgegevens? 

 
Annemiekendochters/schminkenisleuk verwerkt jouw persoonlijke gegevens 
voor de volgende doelen; 
 

• Afhandelen facturen en betalingen 

• Leveren van produkten en diensten 

• Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen 

• Verschaffen van informatie over inhoudelijkheid van diensten 

• Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden 

• Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat 

 

Bewaartermijn 

 
Annemiekendochters/schminkenisleuk zal je persoonsgegevens niet langer 
bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De 
bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de 
gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere 

bewaartermijn voorschrijft.  
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Delen van gegevens 

 
Annemiekendochters/schminkenisleuk verstrekt verzamelde gegevens alleen 

aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor onbelemmerde 
uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. (Een gedeelte van) Uw gegevens worden gedeeld met de 
volgende organisaties: 
 

• Mijn webwinkel, voor het afhandelen van bestellingen en facturen 

• Moneybird, voor een correcte bedrijfsadministratie 

• ING, voor afhandelen van betalingen 

• Mollie, voor anhandelen van betalingen 

• MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven 

• De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht. 

 

 

Cookies en websitegebruik 

 
De webdiensten van fotografie jan terpstra gebruiken uitsluitend technische 
en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken 
bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen 

op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn 
noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de 
website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in 
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen 
hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt. 

 

Beveiliging 

Annemiekendochters/schminkenisleuk neemt de bescherming van 
persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat 
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van 

misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via 
annemiek@annemiekendochters.nl 
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