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Blij Ei Media levert videoproductiediensten. Via de website blijeimedia.com worden consumenten
en ondernemers bereikt. Op de website kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens
worden verwerkt. Blij Ei Media neemt jouw privacy serieus. In dit document wordt uitgelegd welke
persoonsgegevens verwerkt worden, waarom dit gebeurt en welke rechten jij hebt wanneer jouw
gegevens verwerkt worden.
1. Persoonsgegevens
De volgende gegevens worden door Blij Ei Media verwerkt:
a. Naam en indien van toepassing ook de bedrijfsnaam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Adres (alleen bij het opstellen van de offerte en het sturen van de factuur)
e. Extra informatie die jij doorgeeft, zoals de data van filmdagen of oplevering van de video’s
De gegevens hierboven hebben wij verkregen via onze website, ons contactformulier, via onze
e-mail of via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.
Deze gegevens worden alleen zichtbaar voor ons op het moment dat je het contactformulier invult.
Je kunt er ook voor kiezen om ons te bellen of te mailen, op dat moment ontvangen wij alleen jouw
naam en telefoonnummer of e-mailadres.
2. Website Blij Ei Media
De website
De website www.blijeimedia.com registreert via het programma Wordpress gegevens over
bezoekers. Zo wordt inzichtelijk hoeveel bezoekers de website heeft, wat voor bezoekers dit zijn
(terugkerend of nieuwe bezoekers), waar zij vandaan komen en hoe zij op de website terecht zijn
gekomen. Hierbij ontvangt Blij Ei Media geen gegevens die herleidbaar zijn naar specifieke
personen.
Cookies
Blij Ei Media maakt gebruik van cookies, waarbij met het bezoek aan de website direct gevraagd
wordt om hiermee akkoord te gaan. Deze worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking
van onze website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger
installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.
Voor informatie over cookies kun je de volgende website bezoeken: (http:// www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies). Voor het uitschakelen van cookies bezoek je de volgende
website: (http://www.youronlinechoices.com/be-nl/)
Links
Op onze website kun je links aantreffen van verschillende externe websites. Door op die links te

klikken zul je naar die websites geleid worden. Het kan zijn dat deze externe websites ook
gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.
YouTube

Denk hierbij aan jouw naam of bedrijfsnaam, adres- en contactgegevens. Nadat de betaling van
de factuur is voldaan, kunnen wij via onze bank inzien van welke betaalrekening de overboeking
afkomstig is. Wij bewaren onze facturen en alle financiële gegevens acht jaar, i.v.m. de wettelijke
bewaarplicht van de Belastingdienst.

Wij embedden onze eigen YouTube-video’s op de website. YouTube plaatst dan ook een cookie om
de video te kunnen afspelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door YouTube vind
je op de volgende website: (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US)

Licentie video’s
Wanneer wij een video voor jou maken worden er afspraken gemaakt over hoe jij de video mag
gebruiken in verband met het auteursrecht. Je kunt hier meer informatie over vinden in onze
algemene voorwaarden. Normaliter werken wij met licenties voor een onbepaalde tijd. Omdat het
wettelijk verboden is jouw gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren, houden wij de wettelijke tijd
aan voor het bewaren van jouw gegevens.

3. Contactformulier Blij Ei Media
Je kunt contact leggen met Blij Ei Media door middel van het contactformulier op de website.
Hier wordt gevraagd jouw naam en e-mailadres in te vullen, en als je wilt kun je ook jouw
bedrijfsnaam en telefoonnummer achterlaten. Door het contactformulier in te vullen geef jij
toestemming voor de verwerking van deze gegevens. Deze gegevens worden door Blij Ei Media
gebruikt om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens komen na het versturen van het
contactformulier terecht in het programma Wordpress. Via dit programma krijgt Blij Ei Media de
gegevens per e-mail (Gmail) toegestuurd en kunnen wij contact met je opnemen.
4. Gebruik van (sociale) mediakanalen
Wij maken gebruik van verschillende sociale mediakanalen, deze kun je herkennen aan de social
media buttons:
- Facebook: (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
- Instagram: (https://help.instagram.com/519522125107875)
- YouTube: (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)
- LinkedIn: (https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv)
Wanneer je ons bezoekt via sociale media, dan zijn de privacystatements van deze kanalen van
toepassing. Je kunt op de sociale media kijken voor de privacystatements die door hen worden
gehanteerd.
5. Doeleinden
Offerte
Via de website kun je contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte. Zodra je contact
met ons opneemt via het contactformulier, vragen wij de gegevens die wij uiteindelijk op de factuur
kunnen plaatsen. Wij bewaren de gegevens voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen
analyseren welke offertes wij hebben aangeboden. Als je na de vrijblijvende offerte ervoor kiest om
niet onze diensten af te nemen, dan bewaren wij jouw gegevens nog 30 dagen, na het vervallen
van de offerte en de genoemde prijzen.
Uitvoering van een opdracht
Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren, zullen wij jouw gegevens verwerken. Dit
gaat om de NAW-gegevens en jouw e-mailadres om jou de nodige informatie toe te sturen, kennis
met je te maken, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke
levering van het eindproduct. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk. Zonder deze gegevens
kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.
Gegevens die wij niet voor de facturatie, ons portfolio, archivering of voor een licentie nodig
hebben zullen wij verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Wij zullen uiteraard ook gegevens
verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en wanneer deze niet nodig zijn voor uitvoering van
de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor wettelijke (administratie)verplichtingen.
Facturen
Wij gebruiken jouw gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de op

Vragen en opmerkingen
Wanneer je ons benadert voor vragen en opmerkingen, nemen wij contact op met jou. Om contact
op te kunnen nemen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens
maximaal twee jaar, omdat wij nog wel willen terugzien met wie wij contact hebben gehad.
6. Jouw privacy
De tools die door ons gebruikt worden voor de website-analyses slaan geen volledige IP-adressen
op. Daardoor zijn deze gegevens sowieso niet meer te herleiden naar jouw computer, tablet of
telefoon. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere
doeleinden. Op het contactformulier vragen wij nooit meer informatie dan noodzakelijk. De
informatie die Blij Ei Media van jou heeft, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de
informatie die Blij Ei Media verzamelt is veilig bij ons. Blij Ei Media neemt de noodzakelijke
maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks deze
inspanningen een datalek voorkomen, dan wordt dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten gemeld
en wordt contact opgenomen met betrokkenen.
7. Bewaren
Als jij een contactformulier hebt ingevuld, bewaren wij jouw gegevens met zorg. Na twee jaar
worden jouw gegevens verwijderd, tenzij wij zijn gaan samenwerken en in het kader daarvan jouw
gegevens worden bewaard.
8. Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die Blij Ei Media van
jou heeft. Ook kun je verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Blij
Ei Media in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier
waarop met jouw persoonsgegevens door Blij Ei Media is omgegaan. Voor meer informatie kun
je de website Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens.
9. Wijzigingen
Het is mogelijk dat wij wijzigingen aanbrengen aan dit privacystatement, omdat wij bijvoorbeeld
een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Mocht dit het geval zijn en heeft dit gevolgen voor jou,
dan houden wij jou daar natuurlijk van op de hoogte. Op onze website zullen wij altijd de laatste
versie van het privacystatement hebben staan.
10. Tot slot
Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag
van jou. Stuur een mailtje naar info@blijeimedia.com.
Laatst bijgewerkt op juni 2021

