Privacyverklaring & Cookiebeleid
Mint Deer Videoproductie, gevestigd te Haarlem (Handelsregister onder nummer 63807408)
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Mint Deer Videoproductie respecteert de privacy van haar klanten en de
bezoekers van de website. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens ik verzamel, wat
ik ermee doe, hoe ik deze verwerk en hoe ik ze bescherm. Mint Deer Videoproductie
verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens worden verwerkt doordat je deze zelf aan mij verstrekt, of omdat je
gebruik maakt van mijn diensten. Ook wanneer u Mint Deer Videoproductie benadert via
Facebook messenger, Instagram of Whatsapp worden uw Persoonsgegevens verkregen.
Mint Deer Videoproductie verkrijgt indirect, via derde partijen, uw persoonsgegevens
wanneer u via platforms als The Perfect Wedding een aanvraag tot de diensten van Mint
Deer Videoproductie doet.
Persoonsgegevens die verwerkt worden:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands
gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.
Om mijn dienst als videograaf uit te kunnen oefenen verwerk ik daarom automatisch
bijzondere persoonsgegevens in de vorm van de gemaakte beelden, omdat hier bijzondere
persoonsgegevens van af te lezen zijn.
Het doel van de verwerking:
De persoonsgegevens die ik verwerk zijn met een bepaald doel:
•
•
•
•
•
•
•

Contact te hebben over een (mogelijke) overeenkomst en je te kunnen contacteren
om mijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
Het opstellen van offertes en facturen
Het afhandelen van jouw betaling
Je informeren over wijzigingen van mijn diensten/producten
Het leveren van de gemaakte beelden (digitaal en offline)
De gemaakte beelden te kunnen gebruiken voor mijn portfolio en social media
Een wettelijke verplichting als ondernemer, zoals gegevens die nodig zijn voor de
belastingaangifte

De bewaartermijn van persoonsgegevens
Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan nodig om de bepaalde doelen waarmee de
persoonsgegevens worden verzameld, te realiseren. Deze bewaartermijnen worden
gehanteerd voor de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam > 7 jaar
Adresgegevens > 7 jaar
Telefoonnummer > 7 jaar
E-mailadres > 7 jaar
Betaalgegevens > 7 jaar
De gemaakte foto’s > 5 jaar

Opslag persoonsgegevens: het delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die ik verstrek aan derden, zijn uitsluitend nodig voor de uitvoering van de
overeenkomst, te doen aan een wettelijke verplichting, of in toestemming van jou verstrekt.
Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel om de beschreven doelen zo goed
mogelijk te realiseren. De derde partijen waar ik gebruik van maak zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webhosting – voor de beheer en opslag van mijn website;
Mailprogramma en WhatsApp – voor het contact tussen mij en jou als (potentiële)
klant;
Bank (ING) – voor het verwerken van betalingen;
Boekhoudprogramma (Moneybird) – voor het opstellen van offertes en facturen;
E-boekhouden - voor het verwerken van facturen;
Belastingdienst – voor de administratieve wettelijke verplichting als ondernemer;
Microsoft Word en Excel – voor het maken van draaiboeken en planningen m.b.t. de
opdracht;
Skype – voor het telefonisch met beeld contact hebben;
Sociale media (Facebook/Instagram/Vimeo/YouTube) – voor het delen van beelden
maar ook in contact kunnen zijn met jou als (potentiële) klant;
Bestandsoverdrachtssites (WeTransfer) – om de gemaakte beelden op te kunnen
leveren.

Om te waarborgen dat jouw gegevens ook bij derden veilig zijn, zijn er overeenkomsten
gesloten met deze partijen. Zo draag ik zorg voor het feit dat jouw gegevens beveiligd en
vertrouwelijk worden verwerkt.
Het inzien, aanpassen of verwijderen van jouw gegevens
Je hebt altijd het recht op inzage dan wel rectificatie of verwijdering van jouw
persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres
info@mintdeer.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie
van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Beveiliging
Mint Deer Videoproductie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om
verkregen persoonsgegevens te beveiligen. Mint Deer Videoproductie maakt gebruik van
apparatuur en programmatuur om haar systemen en de website doorlopend te beveiligen.
Klacht
Met een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op
de website van de AP.
COOKIES
Informatie cookies:
Mint Deer Videoproductie maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
(tekst)bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw
browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de
gehele website van Mint Deer Videoproductie zijn cookies actief.
Vanaf het moment van plaatsing op uw computer, hebben cookies een bepaalde
geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert uw browser de cookies. In sommige
gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere gevallen blijven de
cookies langer op uw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze website
uitgelezen kunnen worden. Indien door Mint Deer Videoproductie gebruik gemaakt wordt
van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde persoonsgegevens conform deze
Privacy- en cookieverklaring verwerkt.
Type cookies Mint Deer Videoproductie
Mint Deer Videoproductie gebruikt de volgende type cookies:
Google Analytics (analytische cookies)
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de Analytics-dienst. Mint Deer Videoproductie gebruikt deze dienst om bij te houden hoe
bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Mint Deer Videoproductie heeft hier
geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
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.
Mint Deer Videoproductie heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft
Google toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google

diensten. Mint Deer Videoproductie maakt eveneens gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics cookies, namelijk Search Console.
Voor meer informatie over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer.
Om uzelf af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier.
Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier.
Facebook, Vimeo en YouTube (Social media cookies)
Op de website wordt gebruik gemaakt van een Facebook Pixel en worden er video’s
geembed die tracking cookies plaatsen. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. Hierdoor wordt het bezoekersgedrag aan de sociale media websites gelinkt. Het is
raadzaam de privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen)
te lezen om te achterhalen wat zij met uw Persoonsgegevens verkregen via cookies doen en
hoe zij deze verwerken.
Aanpassen cookie instellingen
Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu.
Inzage
U heeft het recht om inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit kan
schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@mintdeer.nl. Om misbruik te
voorkomen, kan Mint Deer Videoproductie u daarbij vragen om u te identificeren.
Meer infomatie?
Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari
Meer informatie over cookie-instellingen Opera
Wijzigingen
Mint Deer Videoproductie kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst
wijzigingen aanbrengen aan dit privacy- en cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om
compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de
door Mint Deer Videoproductie aangeboden diensten. Het is tevens raadzaam regelmatig
het Privacy- en cookiebeleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de website.

