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1. Inleiding 
Deze privacyverklaring heeft als doel u inzicht te geven in wat Love Wedding Planning met 
uw gegevens doet, waarom zij deze nodig heeft en wat uw rechten zijn omtrent het inzien 
van uw gegevens evenals het doorgeven van fouten in uw gegevens en het aangeven 
wanneer u niet meer wilt dat Love Wedding Planning uw gegevens gebruikt. Ook heeft u 
altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

2. Bedrijfsomschrijving 
Love Wedding Planning is een dienstverlenend bedrijf wat de volgende diensten aanbiedt: 

• Weddingplanning; 

• Ceremoniemeesterschap; 

• Trouwlocatietour; 

• Weddingcoaching; 

• Weddingcall; 

• Verschillende workshop rondom trouwen. 

3. Verwerken van persoonsgegevens 

3.1 U maakt gebruikt van een dienst van Love Wedding Planning 
Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Love Wedding Planning zal zij om een aantal 
van uw persoonsgegevens vragen, namelijk: 

• Voor – en achternaam; 

• Adres; 

• Telefoonnummer; 

• Emailadres; 

• Trouwdatum. 

Deze gegevens heeft Love Wedding Planning nodig voor het versturen van offertes, facturen 
en bij boeking een overeenkomst van opdracht. Ook kunnen er gegevens gevraagd worden 
zodat fysieke gesprekken gevoerd kunnen worden met u. Deze gegevens worden verwerkt 
in een Excel of in Word en vervolgens opgeslagen in Dropbox (dit is een dienstverlener die 
gegevens opslaat in de cloud). De gegevens die u ons verstrekt zullen uitsluitend voor 
bovenstaande doeleinden worden gebruikt. Bij Dropbox wordt er afgeschermd met uw 
gegevens omgegaan. Dit kunt u ook teruglezen in de privacyverklaring van Dropbox. Uw 
gegevens zijn daarnaast beveiligd in Dropbox door middel van een wachtwoord waar alleen 
Love Wedding Planning toegang tot heeft. 
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3.2 U laat op de website van Love Wedding Planning uw gegevens achter 

om een leuk cadeau te ontvangen of mee te doen aan een actie 
Wanneer u op de website van Love Wedding Planning graag een cadeau wenst te 
ontvangen of mee wenst te doen aan een actie zal zij om een aantal van uw 
persoonsgegevens vragen, namelijk: 

• Naam; 

• Emailadres. 
 
Door het invullen van deze gegevens op de website van Love Wedding Planning geeft u 
automatisch toestemming tot het gebruiken van deze gegevens voor het verzenden van het 
gewenste cadeau of de gewenste acties, evenals het gebruik van deze gegevens voor 
marketing doeleinden. 
Deze gegevens worden verwerkt in een klantenbestand in Excel en vervolgens opgeslagen 
in Dropbox (dit is een dienstverlener die gegevens opslaat in de cloud). De gegevens die u 
ons verstrekt zullen uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt. Bij Dropbox 
wordt er afgeschermd met uw gegevens omgegaan. Dit kunt u ook teruglezen in de 
privacyverklaring van Dropbox. Uw gegevens zijn daarnaast beveiligd in Dropbox door 
middel van een wachtwoord waar alleen Love Wedding Planning toegang tot heeft. 
 

3.3 U doet mee aan een onderzoek van Love Wedding Planning 
Wanneer u meedoet aan een onderzoek van Love Wedding Planning is dit anoniem. Wel 
kunt u vaak uw gegevens invullen om een cadeau of leuke actie te ontvangen. Hiervoor zal 
Love Wedding Planning u om een aantal persoonsgegevens vragen, namelijk: 

• Naam; 

• Emailadres. 
Door het invullen van deze gegevens in het onderzoek van Love Wedding Planning geeft u 
automatisch toestemming tot het gebruiken van deze gegevens voor het verzenden van het 
gewenste cadeau of de gewenste acties, evenals het gebruik van deze gegevens voor 
marketing doeleinden. 
Deze gegevens worden verwerkt in een klantenbestand in Excel en vervolgens opgeslagen 
in Dropbox (dit is een dienstverlener die gegevens opslaat in de cloud). De gegevens die u 
ons verstrekt zullen uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt. Bij Dropbox 
wordt er afgeschermd met uw gegevens omgegaan. Dit kunt u ook teruglezen in de 
privacyverklaring van Dropbox. Uw gegevens zijn daarnaast beveiligd in Dropbox door 
middel van een wachtwoord waar alleen Love Wedding Planning toegang tot heeft. 
 

4 Websitebezoek www.loveweddingplanning.nl 
Love Wedding Planning maakt gebruik van de webhostings partij one.com. Wanneer u een 
email stuurt via het contactformulier zullen zij dan ook uw gegevens ontvangen. Zij hebben 
een eigen privacy beleid wat dit alles dekt en volgens de Autoriteit Persoonsgegevens 
behandeld. 
Daarnaast maakt Love Wedding Planning gebruikt van Google Analytics. 
 

4.1 Google Analytics 
Love Wedding Planning maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het 
adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers 
in de Verenigde Staten.  
Wel heeft Love Wedding Planning deze IP-adressen geanonimiseerd. 
 
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacy beleid 
van Google Analytics aan.  

http://www.loveweddingplanning.nl/


 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om 
rapporten over de website aan Love Wedding Planning te kunnen verstrekken. Google kan 
deze gegevens aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  
 
Love Wedding Planning heeft hier geen invloed op. Love Wedding Planning heeft Google 
geen toestemming gegeven om via Love Wedding Planning verkregen Analytics-informatie 
te gebruiken voor andere diensten. 

5 Derde partijen 
Love Wedding Planning werkt samen met verschillende derde partijen ter uitoefening van de 
dienstverlening. Aan deze partijen worden zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt. 
De belangrijkste partijen zijn: 

• Google (Google Analytics) 

• One.com (webhosting website www.loveweddingplanning.nl) 

• Dropbox (opslag van gegevens) 

• Rabobank (voor betalingsverkeer) 

• Facebook (voor advertenties, hierin zijn gegevens geanonimiseerd vanuit Love Wedding 
Planning) 

6 Bewaartermijn 
Wanneer u gebruikt maakt van een dienst van Love Wedding Planning worden uw gegevens 
5 jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst. Wanneer u uw 
gegevens invult op de website of in een onderzoek van Love Wedding Planning worden deze 
gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Wanneer u foto’s verstrekt aan Love Wedding Planning 
worden deze onbeperkt bewaard. 

7 Uw rechten 
• Recht op inzage: Wanneer u erom vraagt zal Love Wedding Planning uw 

persoonsgegevens met u delen. 

• Recht op rectificatie: wanneer uw gegevens fout zijn doorgegeven of verwerkt dan is 
Love Wedding Planning verplicht deze aan te passen als u daarom vraagt. 

• Recht op overdracht: Wanneer uw kiest voor een andere partij is Love Wedding 
Planning verplicht uw gegevens over te dragen. 

• Rechts op het stoppen van het gebruik van gegevens: Wanneer u niet meer wilt dat 
Love Wedding Planning uw gegevens gebruik is zij verplicht deze te verwijderen. Hierbij 
geldt wel dat zij daarbij wettelijke bewaartermijnen niet kan negeren. 

• Recht op het indienen van een klacht: U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

8 Beveiliging 
Love Wedding Planning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

9 Het niet verstrekken van persoonsgegevens 
Wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken aan Love Wedding 
Planning is het voor haar onmogelijk een dienstverlening voor u uit te voeren. Het is immers 
wettelijk verplicht een overeenkomst aan te gaan en facturen te sturen voor betaling van 
kosten. 
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10  Wijzigingen 
De privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bij 

wijzigingen in de bedrijfsvoering van Love Wedding Planning. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
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