
                                                        Privacyverklaring 
 
 

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? 
 

My New World  fotografie (hierna MNW te noemen) verwerkt uw persoonsgegevens 

doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u zelf het contactformulier op de 

website  van My New World hebt ingevuld. 

De volgende persoonsgegevens kunnen door MNW verwerkt worden 

 

-Voor- en achternaam.  

-Adresgegevens. 

-Telefoonnummer. 

-E-mailadres. 

-Overige gegevens die u actief verstrekt in de correspondentie. 

-Beeldmateriaal in de vorm van door MNW gemaakte foto’s.. 

 

Waarom heeft MNW deze gegevens nodig? 
 

-Om u te kunnen bellen. 

-Om u te informeren ivm wijzigingen van onze diensten en producten. 

-Voor het versturen en ontvangen van betalingen. 

-Om  diensten/producten bij u uit te voeren en/of af te leveren. 

-Het houden van de wettelijke verplichte boekhouding en het doen van de belastingaangifte. 

-De door MNW gemaakte foto’s kunnen worden gedeeld op onze website en sociale  mediakanalen. 

  en worden gebruikt voor promotie om anderen te informeren over onze diensten, mits hiervoor  

  uitdrukkelijk geen toestemming door de klant wordt gegeven. 

       

Hoelang bewaart MNW mijn gegevens. 

 

MNW bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren 

waarvoor gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard 

indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Welke cookies gebruiken wij? 
 

MNW maakt geen gebruik van cookies 

 

Delen met anderen. 
 

MNW verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 

de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 

 



Gegevens aanpassen en inzien of verwijderen. 

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek ter inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mynewworld.nl 

MNW zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen 

 
MNW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen 

tegen te gaan. 

De website van MNW maakt gebruik van een betrouwebaar SSL Certrificaat om te borgen dat uw 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van 

misbruik, neem dan contact op via info@mynewworld.nl 

 

Waar staat de laatste versie van de privacy verklaring? 
 

MNW kan deze privacy verklaring aanpassen. De nieuwste versie wordt altijd op de website 

gepubliceerd. 

We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van 

eventuele wijzigingen. 

 

Laatste aanpassing 1 maart 2021 
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