Privacy verklaring Media in Box
Opgesteld: 25 Mei 2018 door Media in a Box gevestigd te Assen, Drenthe
1. Identiteit onderneming
1.1 Inschrijving zoals bij de KVK
Handelsnaam:
Media in a Box VOF
Medewerkers:
F.C. Akker & B.L Akker-Hulzebos
KVK nummer:
63122987
Vestigingsnummer: 000032069626
Activiteiten:
Fotografie, videografie, video- en fotobewerking
74201 – Fotografie
59111 – Productie van films (geen televisiefilmes)
BTW nummer:
855102214B01
1.2. Contact gegevens
Post en bezoekadres: Tiendlanden 4, 9407JB te Assen
Telefoonnummer: 0618226635,
Emailadres:
contact@mediainabox.nl
Website:
www.mediainabox.nl
2. Methoden van verzameling
Wij verzamelen contact- en NAW gegevens via de volgende methoden
- Contact formulier op mediainabox.nl
- Via website (Google Analytics)
- Email
- In gesprekken (telefonisch, beeldbellen of face-to-face, deze informatie
wordt verzameld in een tekstdocument
- Tijdens de opdracht.
3. Welke informatie verzameld Media in a Box
3.1 Via website
Via het contactformulier op onze website (mediainabox.nl) worden minimaal de
volgende gegevens gevraagd.
- Voornamen + Achternamen
- Email adres
3.2 Via email
Gedurende het contact en na bevestiging van de klant worden de volgende
gegevens verzameld via onze email dienst (Google).
- Voornamen + Achternamen
- Telefoonnummer
- NAW gegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
3.3 Via gesprekken
Gedurende het contact zal er een gesprek plaats vinden betreffende het project.
Tijdens dit gesprek kunnen de volgende persoongegevens worden verzameld
- Voornamen + Achternamen
- Telefoonnummers
- Email adressen
- NAW Gegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)

3.4 Tijdens de opdracht
Tijdens het uitvoeren van de opdracht zullen de volgende persoongegevens
worden verzameld
- Beeldmateriaal (Video en fotografische werken)
- Audiomateriaal
4. Ontvangers van persoonsgegevens
4.1. Ontvangers en verwerkers
De volgende personen en/of instanties ontvangen en verwerken de ontvangen
persoonsgegevens
4.1.1 Contactformulier op mediainabox.nl
F.C. Akker (oprichter Media in a Box)
Google (Analytics – Gmail – Drive)
4.1.2 Email contact
F.C. Akker (oprichter Media in Box)
Google (Analytics – Gmail – Drive)
4.1.3. Gesprekken
F.C. Akker (oprichter Media in Box) & B.L. Hulzebos (Mede eigenaar)
Google (Drive)
4.1.4 Tijdens de opdracht
F.C. Akker (oprichter Media in Box) & B.L. Hulzebos (Mede eigenaar)
Google (Drive)
Pixieset (fotografische werken)
Facebook & Instagram (Video- en fotografische werken)
Flickr (Fotografische werken)
Vimeo (Videografische werken)
4.2. Inzage in persoonsgegevens
De volgende personen/instanties hebben inzage in de persoonsgegevens op alle
genoemde punten bij artikel 4.1.
- F.C. Akker (Oprichter Media in a Box)
- B.L. Hulzebos (Mede eigenaar Media in a Box)
- Google (Analytics – Gmail – Drive)
- Pixieset (fotografische werken)
- Facebook & Instagram (Video- en fotografische werken)
- Flickr (Fotografische werken)
- Vimeo (Videografische werken)
5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mediainabox.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Media in a Box verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Media in a Box verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
en factuuradministratie.
7. Geautomatiseerde besluitvorming
Media in a Box neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Media
in a Box) tussen zit. Media in a Box gebruikt de volgende computerprogramma's
of -systemen: G Suit (Google Drive, Gmail, Analytics) Hubspot, Flickr, Facebook,
Pixieset, Vimeo, Interne en Externe harde schijven, SD Kaarten
8.Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren
Media in a Box bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
8.1 Personalia
Bewaartermijn: 7 Jaar
Reden: Om te voldoen aan de regels en wetten betreft factuuradministratie is
Media in a Box verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren
Waar: Gmail, Drive, Interne en externe harde schijven, geprint
8.2 NAW Gegevens
Bewaartermijn: 7 Jaar
Reden: Om te voldoen aan de regels en wetten betreft factuuradministratie is
Media in a Box verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren
Waar: Gmail, Drive, Interne en externe harde schijven, geprint
8.3 Fotografische werken
8.3.1 Fotografische werken (ruw materiaal)
Bewaartermijn: 1 Jaar
Reden: Deze beelden worden opgeslagen voor eventuele nabestellingen of het
verliezen van de beelden door de klant
Waar: Interne en externe harde schijven.
8.3.2 Fotografische werken (Uiteindelijke versies)
Bewaartermijn: 1 Jaar
Reden: Deze beelden worden opgeslagen voor eventuele nabestellingen of het
verliezen van de beelden door de klant
Waar: Interne en externe harde schijven, Pixieset.com, Flickr.com,
mediainabox.nl,

8.3.3 Fotografische werken (Portfolio)
Bewaartermijn: 5 Jaar
Reden: Deze beelden worden gebruikt voor ons portfolio en dus het werven van
nieuwe klanten. Binnen het termijn van 5 jaar zal het portfolio zijn aangevuld
met nieuw materiaal waardoor de oude beelden niet meer van belang zijn.
Waar: Interne en externe harde schijven, Pixieset.com, Flickr.com, Facebook,
mediainabox.nl
8.4 Videografische werken
8.4.1 Videografische werken (ruw materiaal)
Bewaartermijn: 1 Jaar
Reden: Deze beelden worden opgeslagen voor eventuele nabestellingen of het
verliezen van de beelden door de klant
Waar: Interne en externe harde schijven.
8.3.2 Videografische werken (Uiteindelijke versies)
Bewaartermijn: 1 Jaar
Reden: Deze beelden worden opgeslagen voor eventuele nabestellingen of het
verliezen van de beelden door de klant
Waar: Interne en externe harde schijven,
8.3.3 Videografische werken (Portfolio)
Bewaartermijn: 5 Jaar
Reden: Deze beelden worden gebruikt voor ons portfolio en dus het werven van
nieuwe klanten. Binnen het termijn van 5 jaar zal het portfolio zijn aangevuld
met nieuw materiaal waardoor de oude beelden niet meer van belang zijn.
Waar: Interne en externe harde schijven, Vimeo, YouTube, mediainabox.nl
Facebook
9. Delen van persoonsgegevens met derden
Media in a Box verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Media in a Box gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Media in a Box en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
contact@mediainabox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Media in a
Box wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Media in a Box neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons of via contact@mediainabox.nl. Daarnaast zijn er
met alle gegevensverwerkers overeenkomsten afgesloten zodat uw gegevens op
een correcte en veilige manier worden verwerkt en opgeslagen.
Onze harde schijven worden op een veilige manier bewaard en zijn niet in
constante verbinding met internet. Op deze manier verkleinen wij de
mogelijkheid op een inbraak van deze gegevens. Daarnaast dragen wij deze
harde schijven nooit bij ons en verlaten ze ons kantoor nooit. Tijdens een
opdracht blijven opslagmedia met daarop de beelden altijd in de camera of bij
een persoon van Media in a Box. Hierdoor hebben alleen zij toegang tot de
gegevens en verkleinen we de kans op diefstal.
13. Meldingsplicht datalek
Media in a Box is verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daarnaast is Media in a Box ook verplicht om alle
betrokkenen te informeren van een eventuele datalek.
Mocht u na het lezen van dit document vragen hebben over hoe wij met uw
gegevens om gaan dan kunt u altijd uw vraagstellen via contact@mediainabox.nl.

