PRIVACYBELEID LUMEN PHOTO
Hieronder vindt u het privacybeleid van Lumen Photo en LUMEN/VALO,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62374974,
gevestigd op het volgende adres: Borneostraat 92 unit D, 1094 CP in
Amsterdam.

Indien u op onze site van de functie gebruik maakt een derde te informeren
over afzonderlijke foto’s en/of lightboxen, vragen we u om het e-mailadres van
deze derde. We gebruiken dom een eenmalige e-mail te sturen aangaande de
foto en/of lightbox.
Mogelijk gebruiken we een externe provider voor het uitvoeren van deze
functie.

Dit privacy statement is bijgewerkt op: 12 december 2019.

COOKIES

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houdt Lumen Photo zich
strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw
persoonsgegevens,
zoals de Algemene verordening gegevensbescherming.

Lumen Photo gebruikt ‘cookies’ om u in staat te stellen zich aan te melden op
onze website(s) en gebruik te maken van diverse functies van deze. Een
cookie is een minuscuul tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen.
Cookies bevatten informatie, waaronder persoonlijke gegevens, die later kan
worden gelezen door een server in het domein dat de Cookie aan u heeft
uitgegeven. De gegevens die door Cookies worden verzameld, zijn onder
andere de datum en tijd van uw bezoek, uw registratiegegevens en uw
navigatiegeschiedenis. Pixeltags zijn bestanden met transparante beelden die
geplaatst kunnen worden op onze website(s), in e-mails of nieuwsbrieven, en
die informatie van uw apparaat opvragen, zoals het soort browser dat u
gebruikt.

In het onderstaande privacybeleid leggen we uit hoe wij gegevens verzamelen
en gebruiken. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op alle
websites van Lumen Photo.
Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u de voorwaarden van dit
beleid begrijpt en dat u hiermee akkoord gaat.
VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Lumen Photo verzamelt diverse gegevens, waaronder uw IP-adres, het type
browser en de taal van uw browser, alsmede het tijdstip van uw bezoek aan
onze website(s). Daarnaast verzamelen we mogelijk ook informatie over uw
navigatiegedrag, inclusief informatie over de pagina’s die u heeft bekeken, de
links waarop u heeft geklikt en andere acties die u op deze website heeft
uitgevoerd.
Mogelijk combineren we informatie over uw bezoek met door u verstrekte
persoonlijke gegevens. U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens te
verstrekken, u krijgt dan echter mogelijk niet de beschikking over bepaalde
diensten. Er worden persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam
en wachtwoord, naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) verzameld
wanneer u zich registreert. Er worden aanvullende persoonlijke gegevens
(bijvoorbeeld uw factuuradres) verzameld om transacties te verwerken of
producten en diensten aan u te leveren.
GEBRUIK PERSOONLIJKE GEGEVENS
Lumen Photo gebruikt uw persoonlijke gegevens om voor een correcte
werking van onze website(s) websites, om u specifieke content te tonen, om u
producten en diensten te leveren, om uw transacties te verwerken en om
analyses uit te voeren.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om met u te communiceren
middels onze klantenservice. Daarnaast sturen we u mogelijk nieuwsbrieven
en zichtzendingen.

Ook externe partners zoals Google Analytics maken gebruik van cookies op
om:
■ statistische gebruiks- en volumegegevens van de gebruikers op onze
website te meten en analyseren. De verzamelde gegevens betreffen onder
andere (maar niet uitsluitend): activiteiten in de browser van de gebruiker
tijdens het bezoek van de gebruiker aan deze website, de door gebruikers
gevolgde route op de website, algemene informatie over de internetprovider
van de bezoeker en de tijdstippen waarop gebruikers de website bezoeken.
■ het gedrag van gebruikers op onze website (zoals bezochte pagina’s,
e-mails waarop/-in is geklikt, ingevulde formulieren en bestelde producten en
diensten) te registreren.
U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren
cookies automatisch, maar het is mogelijk om uw browserinstellingen zo aan
te passen dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te
weigeren, bestaat de kans dat u zich niet kunt aanmelden of dat bepaalde, van
cookies afhankelijke functies niet naar behoren functioneren.
UW VOORKEUREN
Lumen Photo respecteert uw recht om keuzes te maken aangaande uw
persoonlijke gegevens.
■ Indien u uw bij ons bekende gegevens wilt inzien, wijzigen of laten
verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. Stuur uw verzoek per email
naar privacy@lumenphoto.nl. Wij helpen u dan graag verder.

OPSLAG EN VERWERKING
Door Lumen Photo verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden
opgeslagen, geopend en verwerkt in de Nederland of enig ander land waarin
Lumen Photo of haar verbonden organisaties, opdrachtnemers of
vertegenwoordigers een locatie hebben. Door gebruik van onze websites of
diensten gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke gegevens naar
locaties buiten uw land van vestiging.
DELEN VAN GEGEVENS
Mogelijk delen we uw persoonlijke gegevens met serviceproviders die namens
ons diensten verlenen, zoals het verwerken van betalingen, het verzorgen van
gegevensopslag, het hosten van websites, het uitvoeren van bestellingen en
verzendingen, het assisteren bij direct marketingactiviteiten, etc. Dergelijke
ondernemingen krijgen uitsluitend toegang tot de persoonlijke gegevens die
zij nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Het is hen niet
toegestaan deze gegevens voor enige andere doeleinden te gebruiken.
Op sommige pagina’s bieden we u de mogelijkheid content te delen via
diverse sociale netwerken zoals Facebook. Maakt u gebruik van deze
mogelijkheid, dan stemt u ermee in dat mogelijk uw persoonlijke gegevens
eveneens (deels) worden gedeeld.

■ Als u geen nieuwsbrieven en/of zichtzendingen (meer) wenst te ontvangen,
heeft u de optie om u eenvoudig af te melden voor deze. Onder aan elke aan u
gestuurde nieuwsbrief/zichtzending vindt u een ‘uitschrijf-link’. U kunt ook een
email sturen naar privacy@lumenphoto.nl.
WIJZIGINGEN
Als er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd in ons privacybeleid,
brengen we u daarvan op de hoogte door hier of op onze homepage een
kennisgeving te plaatsen of door u een e-mail te sturen.
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u
in Nederland melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
ONZE CONTACTGEGEVENS
U kunt contact met Lumen Photo opnemen door een e-mail te sturen naar
privacy@lumenphoto.nl, of door te bellen naar 020 7370974. Schrijven kan
ook. Ons adres is: Lumen Photo, Borneostraat 92 unit D, 1094 CP in
Amsterdam . ⬛

