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Privacybeleid

Wie zijn wij?
happyhappyfoto, een Nederlands bedrijf gevestigd in Amsterdam. Wij nemen 
de privacy van onze klanten en gebruikers serieus en zetten ons in om te 
voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en aan de 
algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

Wat doen we met verzamelde gegevens?
Onze machines maken uw foto en sturen deze direct naar uw e-mailadres.
Deze foto kunnen we ook plaatsen in een privé fotogalerij van een locatie of 
klant.
We kunnen uw foto en e-mailadres naar onze klant sturen. Hiervoor wordt 
uiteraard eerst toestemming gevraagd op de betreffende machine.
De toestemming die onze apparaten vragen maken het mogelijk om naar dit 
e-mailadres reclames en promoties te sturen.

Onderstaande gegevens verwerken wij:
Uw e-mailadres.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Verzenden van de foto naar uw e-mailadres.
Uw fotoʼs uploaden naar een fotogalerij.
Wij geven uw foto en e-mailadres door aan onze klant zodat u in ruil 
daarvoor speciale aanbiedingen kan ontvangen.

Waarom gebruiken we uw gegevens?
We moeten uw e-mailadres vragen om de foto direct naar uw mailadres te 
versturen.
Het partnerschap met onze klant biedt de mogelijkheid de foto gratis aan te 
bieden. We hebben daarom een goed belang om uw persoonlijke gegevens te 
verzamelen en deze vrij te geven aan onze klant van het betreffende project/
activatie.

We zullen altijd toestemming vragen of onze klant uw persoonlijke gegevens wil 
gebruiken om u aanbiedingen te sturen.
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de legitieme 
belangen die worden nagestreefd door happyhappyfoto.

Het verstrekken van uw foto en uw e-mail conditie is een noodzakelijk voor de 
levering van onze service. Als we uw foto of e-mailadres niet kunnen 
verwerken, mag u geen gebruik maken van onze service.



Wij vragen om toestemming als onze klanten uw persoonlijke gegevens willen 
gebruiken voor direct marketingdoeleinden of uw foto online willen publiceren 
of voor interne of externe bedrijfscommunicatie. Door uw toestemming te 
geven aan onze klant, doet u afstand van elke aanspraak of compensatie voor 
het gebruik van uw foto.

Wie kan mijn gegevens inzien?
De organisator van het evenement heeft toegang tot uw foto en e-mailadres. 
Als de fotoʼs worden gepubliceerd op een privéfotogalerij, kan de organisator 
van het evenement beslissen om toegang te verlenen aan andere personen. 
Ons IT-team en klantenserviceteam hebben mogelijk ook toegang tot uw 
persoonlijke gegevens, maar alleen indien dat nodig is.
Onze klant heeft toegang tot uw foto en e-mailadres. 

Kan ik stoppen met het ontvangen van marketing e-mails?
Als u wilt stoppen met het ontvangen van marketing e-mail van onze klant, kunt 
u zich te allen tijde afmelden door u af te melden van de mailinglijst van onze 
klant of door een e-mail te sturen naar onze klant met de mededeling dat u 
geen marketing e-mail meer wilt ontvangen.
Onze klant moet u op elk moment de mogelijkheid bieden om te stoppen met 
het ontvangen van marketing e-mail.
U heeft ten alle tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Als u geen gebruik kunt maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen of 
marketingberichten van onze klanten kunt u ook contact opnemen met ons via, 
info@happyhappyfoto.nl.

Waar worden gegevens opgeslagen?
Wij verwerken de persoonlijke gegevens vanuit Nederland.
Wij zullen de persoonlijke gegevens nooit overdragen buiten Europa of aan 
onbekende derden. Alle gegevens worden uitsluitend opgeslagen in Europa. De 
gegevens worden opgeslagen via iCloud.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te 
bereiken waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
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