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DPS privacy statement 

DPS – Digital Photo Systems BV is een Nederlands bedrijf gevestigd in Hilversum. Voor de uitvoering 

van ons bedrijf bewaren wij bepaalde gegevens van onze klanten, partners en leveranciers. In dit 

“privacy statement” verklaren wij hoe wij omgaan met deze gegevens. Heeft u hierover vragen of 

opmerkingen stuurt u ons dan een email : info@photomatic.nl  

 

Opslag persoonsgegevens 

DPS slaat gegevens op van onze klanten, partners en leveranciers. Wij doen dit uitsluitend ten 

behoeve van de uitoefening van ons bedrijf. DPS zorgt voor passende beveiliging van die gegevens 

conform de geldende wettelijke eisen en richtlijnen, zoals de AVG. Uw privacy is belangrijk voor ons! 

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. 

 

Verwerking persoonsgegevens 

De gegevens die wij opslaan worden uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van ons bedrijf. Wij 

zullen de gegevens nergens anders voor gebruiken. Indien wij uw gegevens voor een ander doel 

denken nodig te hebben zullen wij u vooraf eerst toestemming vragen. Wij zullen geen 

persoonsgegevens publiceren of ter beschikking stellen aan derden. 

 

Toegang tot uw gegevens 

Volgens de nieuwe privacywet AVG heeft u recht op inzage in en correctie of verwijdering van de 

gegevens die wij van u bewaren. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken verzoeken wij u een 

email te sturen naar info@photomatic.nl. Wij zullen uw verzoek dan in behandeling nemen. 

 

Bewaartermijn 

DPS bewaart de gegevens zolang deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor de bedrijfsvoering of zolang 

wettelijk verplicht.  

 

Melding datalek 

Wanneer er een datalek is geconstateerd waarbij de opgeslagen persoonsgegevens mogelijk 

betrokken zijn geweest dan zullen wij volgens de eisen en richtlijnen van de AVG handelen.  

 

Websites 

Waneer u onze websites bezoekt verzamelen we bepaalde informatie, zoals IP adres, type OS en 

browser e.d.. Deze informatie wordt gebruikt om de website snel en handig in gebruik te maken, 

veilig te houden en om statistieken bij te houden.  Hiertoe gebruiken onze websites cookies. U kunt 

zelf bepalen of u wel of geen cookies wenst te accepteren. Dit kunt u instellen in uw browser.  

 

mailto:info@photomatic.nl
mailto:info@photomatic.nl

