
Privacybeleid van Donker Utrecht 

 

Dit is de website van Donker Utrecht. 

Het bedrijfsadres van Donker Utrecht is Gruttershof 11, 3514 AW, UTRECHT 

Het e-mailadres van Donker Utrecht is info@donkerutrecht.nl 

Donker Utrecht is telefonisch te bereiken op  06 – 22 95 48 12 

Het inschrijfnummer van Donker Utrecht (Merijn van der Vliet Fotografie) bij de Kamer van 

Koophandel is 30259442 

Het btw-nummer van Donker Utrecht is NL100686746B01 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Donker Utrecht verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het doen van een 

bestelling, het aanvragen van een offerte en het aanmelden voor de nieuwsbrief. Hieronder 

vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Donker Utrecht verwerkt: 

- je e-mailadres 

- je voor- en achternaam 

- je bedrijfsnaam 

- je adresgegevens 

Donker Utrecht verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- het leveren van je bestelling 

- het informeren over de voortgang van je bestelling 

- het maken van verkoopstatistieken voor intern gebruik 

- indien actief aangemeld: het verzenden van de nieuwsbrief (uitschrijven is eenvoudig; 

via een link in de via MailChimp verstuurde nieuwsbrief) 

- indien aangevraagd: het verzenden van een offerte 

Utrecht geeft persoonsgegevens niet door aan andere organisaties voor commerciële 

doeleinden. 

 

Bewaren persoonsgegevens 

Donker Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

 



Gebruik van cookies 

Donker Utrecht gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig 

klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op 

je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.  

 

Donker Utrecht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies 

worden gebruikt om de website goed te laten werken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 

bij het winkelen items in je winkelmand worden bewaard. Hierdoor hoef je niet elke keer 

opnieuw je gegevens in te voeren. 

Ook wordt op de website een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 

van de “Analytics”-dienst. Donker Utrecht gebruikt deze dienst om bij te houden en 

rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie 

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden 

de informatie namens Google verwerken. Donker Utrecht heeft hier geen invloed op. 

 

Donker Utrecht heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd 

dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van 

bezoekers van de Donker Utrecht website. 

Donker Utrecht heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken 

voor andere Google diensten.  

Om de privacy van bezoekers van deze website te vergroten, laat Donker Utrecht niet het 

volledige IP-adres verwerken door Google. Het IP-adres wordt geanonimiseerd nog voordat 

het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd 

voor Google. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy 

Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor 

de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Donker Utrecht heeft gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgeschakeld. 

Donker Utrecht maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies. 

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. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”” 

 

Facebook-, Twitter- en Pinterestbuttons 

Donker Utrecht heeft op de website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 

(“liken”) of delen (“tweeten”) op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze buttons 

werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig 

zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Donker Utrecht heeft daar geen 

invloed op. Je kunt in de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kan 

wijzigen) lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn 

aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 

eventuele persoonsgegevens. 

Deze website bevat ook ‘bewaren’ buttons van Pinterest. De dienst AddThis plaatst hiervoor 

cookies. 

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Donker Utrecht verleent jou op verzoek inzage in de persoonsgegevens die Donker Utrecht 

van jou heeft. Je kunt verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een 

kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van 

je browser. 

Verzoeken kun je sturen naar info@donkerutrecht.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt Donker Utrecht je een 

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

 

Donker Utrecht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/
http://www.youronlinechoices.eu/
mailto:info@donkerutrecht.nl


Als je vindt dat de Donker Utrecht website niet in overeenstemming is met het privacybeleid 

van Donker Utrecht, neem dan contact op via het hierboven vermelde e-mailadres. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Donker Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Bij het plaatsen van bestellingen is de internetverbinding beveiligd met SSL. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met info@donkerutrecht.nl 

 

Contact opnemen in verband met het privacybeleid 

Als je wenst te reageren op het privacybeleid van Donker Utrecht, kun je contact opnemen: 

- per e-mail: info@donkerutrecht.nl 

- per telefoon: 06 – 22 95 48 12 

- per brief: Gruttershof 11, 3514 AW, Utrecht  

 

mailto:info@donkerutrecht.nl
mailto:info@donkerutrecht.nl

