Guxavision is de eenmanszaak van Elisabeth Seppen en is gevestigd aan
de Rozengaarderweg 57, 7416 BM Deventer. Bij de Kamer van
Koophandel is mijn onderneming ingeschreven onder nummer 08223146.
Elisabeth is het beste te bereiken via info@guxavision.nl. Dit i.v.m.
camerawerkzaamheden.
Werkwijze
Guxavision werkt voor alle bedrijven, van groot tot klein. Door gebruik te
maken van de diensten van Guxavision stem je in met de verwerking door
Guxavision van uw persoonsgegevens. Ook stem je in met het gebruik van
persoonsgegevens voor de algemene communicatie. Wanneer je, als
verwerkingsverantwoordelijke, mij een verwerkingsovereenkomst aanbiedt,
houd dan rekening met het volgende:
- Je bent als bedrijf verantwoordelijk voor de toestemming van alle
betrokkenen. Dit geldt voor het in beeld komen, maar ook voor het noemen
van namen, functies en andere gegevens in de video('s).
- Het is handig om ruw beeldmateriaal langere tijd (door mij) te laten
bewaren. Dit i.v.m. eventuele aanpassingen, die soms nog een tijd later
moeten worden toegepast (gerechtvaardigd belang).
- Videobestanden zijn grote bestanden. Wil je deze op een bepaalde
manier verstuurd hebben? Via WeTransfer, een usb stick, of moet ik het
plaatsen op mijn YouTube kanaal? Dan wil ik hier graag van te voren je
akkoord op. Een mailtje, op basis van de specifieke video, is al voldoende.
Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt
zijn. Dit kan een adres zijn waar gefilmd moet worden. Of het versturen van
een factuur voor gedane werkzaamheden.
Mocht ik een keer een video op mijn portfolio willen plaatsen, dan vraag ik
hier schriftelijk toestemming voor.
Facturatie en boekhouding
Ik gebruik adresgegevens en evt. e-mailadressen voor het versturen van
facturen.
Ik heb een boekhouder voor mijn btw- en inkomstenaangifte. Deze
onderneming ziet jouw factuurgegevens. Hiervoor is een
verwerkingsovereenkomst gesloten. Administratie wordt maximaal 7 jaar
bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

Inzage en correctie
Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Je kunt verzoeken om
correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail
naar info@guxavision.nl. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens
niet meer relevant zijn. Indien je verzoekt om verwijdering van gegevens zal
Guxavision haar dienstverlening aan jou/je bedrijf staken. Je kunt altijd een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Binnen Guxavision is slechts één persoon gemachtigd om
persoonsgegevens te verwerken: ikzelf. Alle gegevens zijn beveiligd met
wachtwoorden, firewall en virusscanner. Dit geldt ook voor alle back-ups.
Voor telefoonnummers in het telefoonboek van mijn smartphone geldt dat
deze beveiligd zijn middels een pincode en virusscanner.

