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Privacybeleid 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van 

www.imagebymiraphotography.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom 

beschrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we 

deze informatie gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Image by Mira Photography. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Image by Mira Photography niet 

verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik 

te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Image by Mira Photography respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt 

behandeld. 

Persoonsgegevens 

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, 

doordat u gebruik maakt van de diensten van Image by Mira Photography en/of 

omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 

Image by Mira Photography verstrekt. Tevens verwerken wij uw 

contactgegevens, indien u tijdens een expositie vraagt om gecontacteerd te 

worden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of 

om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en een newsletter 

te versturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen computers van Image 

by Mira Photography.  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij bieden alle bezoekers de 

mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke 

informatie die aan ons is verstrekt. Dit kan door een mail te sturen naar 

imagebymiraphotography@yahoo.com of via elk ander communicatiemiddel.  

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden) die door je browser worden 

opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden 

om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. 

mailto:imagebymiraphotography@yahoo.com
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Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in 

onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze 

website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe 

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over 

uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde 

computers van Image by Mira Photography of die van een derde partij. Wij 

gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om 

rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Welke types cookies gebruiken we: 

1. Functionele cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website. Deze 

mogen dan ook geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker.  

2. Tracking cookies 

Tracking-cookies, ook wel marketingcookies, zijn cookies die binnen een 

domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de 

bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen 

gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes 

van Google AdWords. Niet alleen Google AdWords maakt gebruik van tracking-

cookies, ook socialmedia-accounts, nieuwsbrieven en partnersites maken 

gebruik van deze cookies. Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens 

is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat cookies 

worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.  

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt 

promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of instagram. Deze 

buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig 

zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De 

social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies 

met uw gegevens doen. 
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3. Analytics cookies  

Via onze website worden cookies geplaatst door Google Inc, als deel van de 

‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en 

om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis 

daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het 

onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op 

de website. 

Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer 

worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 

gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 

website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 

Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van 

het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 

passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 

rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 

diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 

beschikt. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar 

u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te 

geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat 

sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct 

functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Door gebruik te 

maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 

door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
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Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren 

uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de 

informatie intern gedeeld worden. De vertrouwelijkheid van uw gegevens blijft 

steeds gerespecteerd.  Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer 

een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

Nieuwsbrief en communicatie 

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, stemt u in om geregeld via e -mail 

op de hoogte gebracht te worden over nieuwigheden, exposities en speciale 

acties. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens 

aan te passen of om u af te melden.   

Indien je niet wil gecontacteerd worden, kan je ons dat ook laten weten via een 

eenvoudige mail of via elk ander communicatiemiddel.  

Beveiliging 

Image by Mira Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus 

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 

website van Image by Mira Photography maakt gebruik van een betrouwbaar 

SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de 

beveiliging van door Image by Mira Photography verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.  
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Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden 

op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, 

kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 

raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u steeds 

over de meest recente versie beschikt. 

 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen 

heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

via:imagebymiraphotography@yahoo.com 

Heb je hieromtrent nog andere vragen of klachten?  Dan kan je eveneens 

terecht bij de privacycommissie.  

mailto:imagebymiraphotography@yahoo.com

