
Privacyverklaring 
 
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels L-Mount 
Media zich dient te houden om uw privacy te beschermen. L-Mount Media neemt de beveiliging van 
uw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus. Daarom informeert L-Mount Media u in deze 
privacyverklaring hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.  
 
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact op: 
 
L-Mount Media 
Habraken 2323F 
5507 TK  VELDHOVEN 
KvK nummer: 57221146 
info@lmountmedia.nl 
 

Waarom deze privacyverklaring? 
Hoewel L-Mount Media voornamelijk zakelijke klanten heeft, kan het toch zijn dat u misschien 
persoonsgegevens met L-Mount Media deelt. Bijvoorbeeld als u een kennismakingsgesprek 
aanvraagt en daarbij uw naam of emailadres geeft. Misschien ben u wel ZZP-er en is uw zakenadres 
ook uw thuisadres.  
 
L-Mount Media ontkomt er niet aan om deze persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en (zoals 
de AVG dat noemt) te verwerken. Wel is het van belang dat uw persoonsgegevens via L-Mount 
Media niet op straat komen te liggen.  
 
Met welk doel verwerkt L-Mount Media persoonsgegevens? 
L-Mount Media verwerkt persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen. De 
verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat L-Mount 
Media moet voldoen aan een wettelijke plicht of omdat uitdrukkelijk toestemming is gekregen. 
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 

- U te kunnen bellen of e-mailen als u klant bent 
- U informatie toe te sturen als u interesse heeft getoond voor L-Mount Media 
- Op de website een overzicht te geven van de beeldproducten die L-Mount Media maakt 
- Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte. 

 
L-Mount Media maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 
 
Persoonsgegevens die L-Mount Media verwerkt 
Voor bovenstaande doelstellingen, kan L-Mount Media de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Functie 
- E-mailadres 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

 



Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
L-Mount Media verwerkt geen gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, 
geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische 
afkomst. L-Mount Media verwerkt ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in 
beeldmateriaal kan voorkomen. Verder verwerkt L-Mount Media geen gegevens van personen die 
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van 
overtuigd bent dat L-Mount Media zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, 
neem dan contact op via info@lmountmedia.nl, dan verwijdert L-Mount Media deze informatie. 
 
Hoe lang bewaart L-Mount Media persoonsgegevens? 
L-Mount Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Om u een idee te geven, leest u hier hoe lang 
gegevens gemiddeld worden bewaard: 

- Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u informatie hebt 
aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt.  

- Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden uw gegevens bewaard zolang nodig 
voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

- Hebt u toestemming gegeven, dan worden gegevens bewaard totdat u deze toestemming 
intrekt. 

- Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
L-Mount Media verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor 
bovenstaande doeleinden of indien het wettelijk verplicht is. L-Mount Media sluit, voor zover de AVG 
dit vereist, verwerkersovereenkomsten met deze derden, om uw persoonsgegevens te beveiligen.  
 
Deze derden zijn bijvoorbeeld belastingadviseur, freelance medewerkers, web- en emailhosting, 
online marketing- en communicatietools. 
 
L-Mount Media deelt persoonsgegevens met derden buiten de EU, zoals facebook, instagram, 
linkedin. Deze partijen hebben verklaard (zie Privacy Statement op hun websites) dat zij uw 
persoonsgegevens adequaat beschermen volgens het EU-USA Privacy Shield Framework.  
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en 
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen 
van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden 
gebruikt. Dit soort cookies gebruikt L-Mount Media niet.  
 
Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische 
cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de 
website. L-Mount Media gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar 
maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door L-Mount Media of 
door één van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om gegevens te laten overdragen.  
 



U dient zich bij zo’n verzoek te identificeren, zodat L-Mount Media er zeker van kan zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy. Een verzoek kan worden 
ingediend via info@lmountmedia.nl. Er wordt uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek gereageerd. 
 
Beveiligen van uw persoonsgegevens 
L-Mount Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. L-Mount Media heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te 
zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden uw gegevens enkel op 
goed beveiligde servers bewaard, waarvoor L-Mount Media een gebruikersnaam en 
wachtwoordbeleid heeft. L-Mount Media gebruikt alleen complexe wachtwoorden, maakt regelmatig 
back-ups en gebruikt encryptie als daar aanleiding toe is.  
 
Klacht over de verwerking van Persoonsgegevens 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door L-Mount Media, 
dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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