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Privacyverklaring| Pet Studio & Belle Fae – Sanne Mik 

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Pet Studio/BelleFae omgaat met 
de verwerking van persoonsgegevens. Wij voelen ons verantwoordelijk om uw 
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en zullen hier dan ook zeer 
zorgvuldig mee omgaan.  

De privacyverklaring is automatisch van toepassing op alle bezoekers van deze 
website en personen die gebruik maken van diensten van Pet Studio. Wanneer u 
niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.  

Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en 
privacy verklaring wanneer u verder gaat op onze website, contact met ons 
opneemt of een dienst boekt.  

Pet Studio/Belle Fae heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze 
privacyverklaring is geschreven op 31 maart 2020. 

*Als er in naam van Pet Studio geschreven wordt, kan hier ook Belle Fae mee 
bedoeld worden, omdat dit onder 1 bedrijf valt.  

Doel, soorten persoonsgegevens en grondslag 
Pet Studio is een zelfstandige ondernemer, ingeschreven bij de KVK. Er worden 
persoonsgegevens verkregen wanneer een klant een fotoreportage boekt (per e-mail, 
social media of telefoon). Deze gegevens worden gebruikt om een dienst uit te kunnen 
voeren of om een product af te kunnen leveren. Ook worden er persoonsgegevens 
verkregen wanneer iemand een reactie plaatst op de website. Tevens is een foto waarop 
een persoon herkenbaar te zien is ook een bijzonder persoonsgegeven. U kunt hierbij 
denken aan persoonsgegevens die u zelf met ons deelt om een fotoreportage te boeken. 
Bijvoorbeeld: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, 
bankrekeningnummer na online betaling.  

Pet Studio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers jonger 
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders/verzorgers. We controleren 
hier niet op, of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers om de internet activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden en 
te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder de toestemming van hun 
ouders/verzorgers.  

Pet Studio verwerkt uw persoonsgegevens met doelen en op basis van de grondslag van 
het gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor bijvoorbeeld de 
volgende doelen: 

- Het verwerken van uw boeking van een dienst van Pet Studio 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Het in orde maken van uw factuur 

- Contact opnemen per e-mail of telefoon 

- U de mogelijkheid bieden een reactie achter te kunnen laten op de website, blog 
of social media.  
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- Om u tot dienst te kunnen zijn voor het afleveren van een 
dienst/product/resultaat 

- Pet Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte en administratie.  

- Een foto waarop een persoon herkenbaar te zien is, wordt ook gezien als 
persoonsgegeven. Deze kunnen worden gebruikt op onze website als 
tentoonstelling van ons werk, in ons portfolio. Hierdoor kunnen wij u, als klant, 
laten zien wat voor werk wij leveren of u dit aanspreekt. Mocht u hier bezwaar 
tegen hebben kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.  

Duur van opslag 
Pet Studio bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijk 
bepaalde termijnen van de belastingdienst, 7 jaar. Online gegevens kunnen ieder 
moment aangepast of verwijderd worden. De gegevens worden opgeslagen op onze 
eigen servers, deze zijn beveiligd, of op die van een derde partij. Hier is dan een 
verwerkersovereenkomst mee gesloten.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Pet Studio verkoopt geen gegevens aan derden. Mocht er een situatie zich voordoen dat 
deze verstrekt zouden moeten worden met een derde partij, gebeurt dit niet zonder een 
overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst waardoor uw gegevens beveiligd en vertrouwelijk 
blijven.  

Cookies en Google Analytics  
Pet Studio verzamelt cookies door middel van Google Analytics. Dit om te kunnen 
onderzoeken of de website en onze diensten zo goed afgestemd zijn op de wens van de 
klant. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst gesloten en wij hebben het 
zo goed mogelijk ingesteld om uw Privacy te bewaren, bijvoorbeeld door de IP-adressen 
te anonimiseren. Wij gebruiken de gegevens om in te zien hoe u de website gebruikt, te 
rapporteren welke activiteiten er zijn op de website en ons aanbod hierop aan te kunnen 
passen.  

Uw persoonsgegevens 
U kunt altijd contact opnemen als u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of 
wissen.  

 

 

Sanne Mik 
Industrieweg 39 
9422 CX Smilde 
Drenthe, Nederland 
06 83204520 
info@petstudio.nl 

KVK 66631653 

 


