Privacyverklaring website
Nighthawk Productions Assen VOF is verantwoordelijk voor de manier waarop persoonsgegevens van
bezoekers van onze website worden verwerkt. Die verwerking gebeurt op een manier die in
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Wij zijn op de volgende manier bereikbaar:
Website
E-mail
Telefoonnumer
KvK-nummer

www.henkbos.net
natuurfilms@henkbos.net
0592-343051
52665429

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. De gegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens.
Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is voor onze dienstverlening. Wanneer onze dienstverlening is afgerond,
bewaren wij de gegevens maximaal 5 jaar. Dit doen wij omdat het maken van een film lange tijd
duurt en uw gegevens misschien nog nodig zijn voor een vervolgactie.
Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de verwerking daarvan.
Nieuwsbrief
Wij hebben een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het
gebied van onze films en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u
zich kunt afmelden. Uw persoonsgegevens worden na uw afmelding zo spoedig mogelijk verwijderd.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Social Media (Facebook, Twitter en YouTube)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die
wordt aangeleverd door de social media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van Facebook, Twitter en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien
wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere
social media kanalen.
Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, als u uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken uitsluitend
functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking cookies. De cookies die wij plaatsen
zijn nodig voor de verwerking van onze website en het bijhouden van statistieken. U kunt het gebruik
van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan
beperken.
Uw rechten
U heeft na schriftelijk verzoek het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te

beperken, over te laten dragen aan een derde partij of u zelf en om bezwaar te maken tegen
onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. U kunt uw rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail of post.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet meer wilt worden benaderd met
informatie over onze producten en diensten door dit te melden via ons mailadres.
Klachten
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen
ons best doen om er samen met u uit te komen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2018.

