PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
EWall
Inleiding
All In The Picture VOF (hierna: “All In The Picture VOF” of “wij”), gevestigd aan de
Bloemendaalseweg 234A, 2051 GM Overveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens via de website: https://www.my-ewall.com.
Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming
met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en
vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.
Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of
gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en
cookieverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en
cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 25-09-18.
Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de website verstrekt of die wij
verkrijgen door uw gebruik van de website. Samengevat verwerkt All In The Picture VOF uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• om u gebruik te laten maken van het EWall platform.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden
verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de
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uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet
mogen of moeten doen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken
voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:
• E-mailadres;
• inloggegevens;
• voor- en achternaam en/of initialen;
• mogelijk zelf toegevoegde content in een EWall presentatie.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige
en/of dat deze gegeven toestemming niet afkomstig is van een ouder/verzorger, neem dan
contact met ons op, dan verwijderen wij deze gegevens.
All In The Picture VOF vraagt geen bijzondere persoonsgegevens uit bij de bezoekers van
haar website. Enkel wanneer u zelf bijzondere persoonsgegevens upload via onze website
(bijvoorbeeld binnen een van uw EWall presentaties) zullen wij deze verwerken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens van licentieafnemers van EWall, welke worden verwerkt binnen de EWallomgeving, zullen tot zes weken na afloop van de licentie bewaard worden. Daarna worden
deze gegevens verwijderd.
Overige gegevens die wij via onze website verwerken bewaren wij niet langer dan wettelijk
is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de
gegevens worden verwerkt.
Delen van persoonsgegevens met derden
All In The Picture VOF verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u, wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
All In The Picture VOF neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en
ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen
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de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen.
All In The Picture VOF gebruikt dus enkel technische en functionele cookies, én cookies om
het mogelijk te maken YouTubevideo’s betreffende EWall af te spelen op onze website.
Aangezien deze YouTubevideo’s privacyvriendelijk zijn ingesteld worden er geen
persoonsgegevens verzameld door YouTube over bijvoorbeeld het kijkgedrag. Cookies
afkomstig van YouTube worden dus enkel gebruikt om een juiste weergave van de video’s
mogelijk te maken.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gebruik maken van uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking te
beperken of de gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door All In The Picture VOF en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u aan te bieden in een gestructureerd,
veelgebruikt en machineleesbaar bestand (o.a. via een excelbestand).
Om gebruik te maken van één of meerdere van uw bovenstaande rechten kunt u per e-mail
contact met ons opnemen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om hier een
bewijs van mee te sturen met uw verzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw inlog- en/of
vouchercode. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek , maar uiterlijk binnen vier
weken. In het geval wij niet binnen vier weken aan uw verzoek kunnen voldoen, brengen wij
u hiervan binnen deze periode op de hoogte. Daarna hebben wij nog maximaal twee
maanden om aan dit verzoek te voldoen.
Contactgegevens
All In The Picture VOF
Mail
info@my-ewall.com
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Vestigingsadres
Mob tel
internet

Bloemendaalseweg 234A, 2051 GM Overveen
06 27 523 524 F. Schoutens
06 44 74 43 41 P. Wortmann
https://www.my-ewall.com

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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