
 

Privacyverklaring blndr B.V. 
25 mei 2018 
 
Je privacy is voor blndr B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. 
Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit wat we blndr doen met informatie die we over jou te weten 
komen. 
 
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met 
blndr B.V. 
 
Omschrijving dienstverlening 
 
blndr is een bedrijf wat fotomarketing activaties in opdracht van bedrijven of instanties 
uitvoert. Daarnaast geeft blndr Software Licenties uit aan andere partijen. Nadat er door ons, 
of door een licentiehouder van blndr een foto is gemaakt op een locatie kan je deze per 
e-mail ontvangen, online opzoeken of tegen betaling geprint ontvangen. Wij houden bij wat 
je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. 
 
Dit doen wij op basis van het ontvangen van toestemming hiervoor. Wij bewaren deze 
informatie tot het einde van de contractduur met de licentiehouder van onze Software. 
 
Deze informatie slaan wij op; 
 
- E-mailadres(sen);  
- De foto of foto’s die gemaakt zijn; 
- Biometrische gegevens (Leeftijd, Geslacht, Lach (ja/nee) 
- Plaatsingen op social media; 
- Voornamen en achternaam voor zover je deze zelf invoert;  
- Andere gegevens die door de licentiehouder zijn toegevoegd; 
- Je taalvoorkeur; 
 
Verstrekken aan derden 
Het bedrijf wat de licentie van onze Software heeft afgenomen waar je foto is gemaakt kan 
de genoemde persoonsgegevens inzien.  
 
Statistieken en profilering 
 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online dienst. Met deze statistieken 
verbeteren we onze Software om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten 
zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te 
komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit 
altijd aan ons melden. 
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Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, profielfoto en geslacht, leeftijd. Dit 
doen wij op basis van je toestemming.  
 
Verstrekken aan derden 
 
Het bedrijf wat de licentie van onze Software heeft afgenomen waar je foto is gemaakt kan 
de statistieken en profilering inzien.  

 
Reclame 
 
Wij sturen vanuit blndr de link met je foto toe. Onze klanten willen jou graag reclame sturen 
over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Zij zullen dit doen; 
•          per e-mail 

 
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Stuur daarvoor een e-mail 
naar info@blndr.nl . Wij zullen de licentiehouder dan inlichten over het verwijderen van je 
gegevens uit de database. 
 
Publicatie op internet 
 
Let op: als je onze dienst gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens op internet 
komen: 
•          je foto 

 
Publicatie betekent dat iedereen met de unieke code die je hebt ontvangen, behalve 
zoekmachines zoals Google deze kan lezen en zelfs bewaren. Wij hebben daar dan geen 
controle op. De link naar je foto is niet zomaar te vinden en de gepubliceerde foto is 
anoniem.  
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
 
Met uitzondering van de hierboven genoemde klanten en licentiehouders, geven wij je 
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als 
wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een 
misdrijf). 
 
In onze online dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de 
beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. 
 
 
 
Cookies 
 
Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in 
kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien 
dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een 

 
 

blndr BV | Stationsplein 45 D1.147 - 3013 AK Rotterdam - Nederland | 60627530 
 

mailto:info@blndr.nl


 

melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord 
voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies 
uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer. 
 
Google Analytics 
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst 
gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan 
strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen 
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de 
IP-adressen niet anonimiseren. 
 
Beveiligings maatregelen 
 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen de bescherming 
van de Persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  
 
- Beveiligingssoftware: Wij maken gebruik van adequate firewalls en andere passende 
beveiligingsmaatregelen;  
 
- TLS (voorheen SSL): Wij versturen Persoonsgegevens (en alle andere gegevens) te allen 
tijde via een AES256-SHA versleutelde verbinding.  
 
- Databeveiliging tijdens transport en remote access: Wij loggen op afstand alleen in op 
de systemen van Klanten via een beveiligde verbinding (VPN). 
 
- Multi-Factor authentication: voor zover mogelijk wordt voor alle beveiligde systemen 
gebruik gemaakt van inloggen in meerdere instanties (multi-factor authentication) waarbij 
bijvoorbeeld een extra code moet worden ingevuld alvorens kan worden ingelogd. Onder 
andere bij een aantal sub-verwerkers multi-factor authentication gebruikt.  
 
- DKIM en SPF: zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat 
gebruikers uit naam van Verwerker e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of 
bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
 
- Beveiligingstest / penetration test: Wij laten onze Software regelmatig, doch tenminste 
een jaarlijks controleren op beveiligingsproblemen door een externe beveiligingsspecialist;  
 
- Resource exhaustion: Wij nemen maatregelen tegen het verlies van Persoonsgegevens 
doordat systemen te veel of te weinig capaciteit hebben; 
  
- Recovery plan: Wij beschikken over een recovery plan, waarmee ernaar wordt gestreefd 
dat haar dienstverlening en de beschikbaarheid tot de Persoonsgegevens zo snel mogelijk 
na het ontstaan van een rampsituatie weer beschikbaar is.  
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Functionaris voor gegevensbescherming 

 
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.  
Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.  
Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Bart Klaassen en is bereikbaar per 
e-mail op info@blndr.nl voor al je vragen en verzoeken. 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring 
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies 
zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 
 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd 
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
Je hebt de volgende rechten: 
 

•          uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee 
doen 

•          inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
•          het laten corrigeren van fouten 
•          het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
•          intrekken van toestemming 
•          bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

 
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen 
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 
Klacht indienen 
 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
blndr B.V. 
Stationsplein 45, Unit D1.147 
3013AK Rotterdam 
info@blndr.nl 
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