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ALGEMEEN
Edsun is gevestigd aan de Hugo de Grootstraat 5 te Hoogerheide. Edsun produceert films en/of foto’s in opdracht
van derden.
Edsun hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door de
Edsun worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Edsun is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen,
bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen de Edsun.
Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Edsun met uw gegevens omgaat
kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, dat u vindt op ” https://edsun.nl/contact-edsun/”.

BEGRIPPEN
In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
-

De wet

:

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

-

Het privacyreglement

:

Dit reglement;

-

Verantwoordelijke

:

Directie Edsun;

-

Beheerder

:

Directie Edsun;

-

Webmaster

:

De webmaster van Edsun, die de website beheert;

-

Verwerker

:

Medewerker van Edsun, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering
van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke,
zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

-

Betrokkene

:

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

-

Gebruiker

:

De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te
wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de
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Verwerking kennis te nemen; Hiermee worden medewerkers van Edsun
bedoeld;
-

Derden

:

Personen en instanties buiten Edsun;

-

Persoonsgegevens

:

Gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon;

-

Verwerking
Persoonsgegevens

:

Eke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot
Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus
Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);

-

Bestand

:

Elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel
van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of
geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is
en betrekking heeft op verschillende personen;

-

Leden

:

Hiermee worden de medewerkers van Edsun bedoeld;

-

Datalek

:

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan
leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

van

DOEL VAN HET PRIVACYREGLEMENT
Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door de directie van Edsun en
beschrijft hoe Edsun omgaat met de privacy van Betrokkenen.
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende
wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Edsun.
Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Edsun, de doeleinden van de
gegevensverwerking door de Edsun, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien
van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

DOELEINDEN / RECHTMATIGE GRONDSLAG
Edsun verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in het
register van verwerkingsactiviteiten. (Artikel 5 AVG) Dit register is op te vragen.

PERSOONSGEGEVENS
Edsun verwerkt de volgende gegevens:






Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
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Kvk nummer
BTW nummer
Videobeelden
Fotobeelden
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform het op te vragen “Register van verwerkingsactiviteiten”.
Edsun verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Edsun blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

GEHEIMHOUDING EN VERSTREKKING VAN GEGEGEVENS
Om u het beste advies te kunnen geven met betrekking tot de aangeboden diensten en/of producten van Edsun
zal er om uw gegevens worden gevraagd. Op de verstrekte gegevens zijn de interne en wettelijke regels voor het
uitwisselen van persoonsgegeven van toepassing. Indien u uw persoonsgegevens aan wenst te passen, kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Uw gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Alleen de directie en de medewerkers van Edsun
hebben inzicht in uw gegevens. Wanneer u géén informatie over de producten van Edsun wenst te ontvangen,
kunt u dit kenbaar maken.

WEBSITE VAN EDSUN
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, activiteiten, bedrijven, verenigingen en
individuen waarvoor Edsun heeft gewerkt. Edsun maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van
de Betrokkene.

COOKIES
Graag willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om dit mogelijk te maken meten wij het surfgedrag op deze
website. Hiervoor maken wij op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door
uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van onze website.

WAT IS DE FUNCTIE VAN DEZE COOKIES?
Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde
informatie ontvangt of moet invoeren.
U kunt het opslaan van cookies op uw computer uitzetten via uw browser. U kunt ook op de hoogte worden
gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de
browser vindt u onder ‘help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site
nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of
elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site
en
diensten.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de
help-functie en/of instellingen van uw browser.
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Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de
website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media
websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van
Edsun is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. De social media
cookies zijn:




Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
Google plaatst een googleapis cookie.
Youtube plaatst diverse cookies. De website van Edsun bevat video’s, die via Youtube worden
afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

WETEN COOKIES WIE IK BEN?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alléén uw
voorkeuren en interesse(s) op basis van uw surfgedrag.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Op de website van Edsun zijn mogelijk links naar websites van derden te vinden,. Bezoekers worden na het
aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van
dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de
website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat
met zijn Persoonsgegevens. Edsun is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt,
verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

DATALEK
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in
handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico
inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).
De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij directie van Edsun en andere
functionarissen van Edsun worden afdoende beveiligd.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden
voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De
informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Edsun
aanvaard
geen
enkele
aansprakelijkheid
op
de
inhoud
van
de
website.
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens bent u zelf
verantwoordelijk wanneer u gebruik maakt van de informatie die u op www.edsun.nl vindt.
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WAT ZIJN UW RECHTEN?
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 Edsun en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kan 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
info@edsun.nl of via de contactpagina op onze website: (https://edsun.nl/contact-edsun/).
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 .
Edsun wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt 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-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
U kunt dit ook schriftelijk kenbaar maken via:
Edsun
Hugo de Grootstraat 5
4631 GJ Hoogerheide
M 0620 – 038 119
E info@edsun.nl

DISCLAIMER
Deze website en haar content zijn eigendom van Edsun te Hoogerheide. Wanneer u gebruikt maakt van deze
website stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van onze privacy policy en deze disclaimer.

SLOTBEPALINGEN
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist de directie van Edsun.
Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de
Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de directie van Edsun vastgesteld en zullen
worden gepubliceerd op de website van Edsun.
Dit Privacyreglement is vastgesteld en in werking getreden op 24 mei 2018.
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