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Privacy
Jouw privacy is belangrijk voor Otherwize, Weddings & Events, vanaf hier Otherwize Weddings
genoemd. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van
jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens
Otherwize Weddings verzamelt wanneer je van diensten gebruikmaakt, waarom we deze
gegevens nodig hebben en hoe deze gegevens gebruikt worden.

Wie is Otherwize Weddings?
Otherwize Weddings is een ZZP’er die zowel binnen- als buitenlandse bruiloften organiseert. De
klanten zijn aanstaande bruidsparen die een weddingplanner inschakelen. Rondom het
organiseren van een bruiloft zijn er contacten met het bruidspaar en diens familie en met
diverse leveranciers (locaties, bloemen, trouwringen, bruidstaarten, enz.).
Er is niet of nauwelijks sprake van een geldstroom tussen Otherwize Weddings en deze
leveranciers, deze loopt altijd via het bruidspaar. Marion van Zutphen is de eigenaar van
Otherwize Weddings en ook contactpersoon voor privacy gerelateerde aangelegenheden en
is bereikbaar op mobiel: 06 30 39 55 02. Het adres is Pleijhuisstraat 29 te 7666NN Fleringen.

Belangrijke informatie
Privacy is essentieel voor de klanten en leveranciers in de trouwbranche. Otherwize Weddings
is zich dan ook bewust van de privacy gevoeligheid rondom haar dienstverlening. Zonder
schriftelijke toestemming van het bruidspaar wordt in social media en op de website geen
informatie over het bruidspaar genoemd. In het geval dat Otherwize Weddings geassisteerd
wordt door andere weddingplanners, wordt schriftelijk overeengekomen dat dit ook geldt voor
de assistenten.
In de contacten met leveranciers wordt mondeling en schriftelijk toegelicht hoe belangrijk
privacy is voor het betreffende bruidspaar en hun familie. In de afgelopen jaren heeft
Otherwize Weddings een netwerk van betrouwbare leveranciers opgebouwd die een
prudente werkwijze aangaande privacy hebben.

Communicatie
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het maken van een zogenaamd
draaiboek waarin de trouwdag in ieder detail beschreven staat (wie doet wat wanneer). Het
is onvermijdelijk dat in dit draaiboek namen van het bruidspaar, de familie en de leveranciers
genoemd worden. De hoeveelheid persoonsgebonden informatie wordt zo beperkt mogelijk
gehouden, zoveel min mogelijk en zoveel als noodzakelijk (namen, adressen,
telefoonnummers, geslacht, mailadressen). Dergelijke draaiboeken zijn uniek per huwelijk.
Teneinde de privacy te beschermen worden de draaiboeken uitsluitend gedeeld met
diegenen die hier direct behoefte aan hebben. Persoonsgegevens worden bewaard conform
de richtlijn die de Nederlandse fiscus stelt.
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Archivering
Alle relevante documenten (offertes, draaiboeken, websites, mails, foto’s, …) worden
geproduceerd op Macbook met officiële software. Deze Macbook is password beveiligd en
bevindt zich – net als de externe harde schijven waarop backups staan – in een af te sluiten
ruimte. De opslag van uitgeprinte documenten vindt ook plaats in de afgesloten ruimte.
Documenten worden niet langer bewaard dan twee jaar, tenzij de wettelijke verplichting
anders vereist.
Op de websites van Otherwize Weddings worden geen cookies geplaatst. Er wordt ook niet
met Google analytics gewerkt. De website heeft niet de intentie persoonsgegevens te
verzamelen, analyseren, te bewaren en er worden geen nieuwsbireven verstuurd. De website
is bedoeld voor aanstaande bruidsparen dus heeft niet de intentie bezocht te worden door
mensen jonger dan 16 jaar.

Hoe gaan we met vertrouwelijke gegevens om?
Otherwize Weddings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Otherwize Weddings blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Uw recht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 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 Otherwize
Weddings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@otherwizeweddings.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek. Otherwize Weddings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Otherwize Weddings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@otherwizeweddings.nl

