Защита на личните данни

Личните ви данни и информация (имена, email, мобилен телефон, снимки) са строго поверителни в съответствие с действащото в ЕС
законодателство и не се предоставят на трети страни при никакви условия. Личните Ви данни (имена, email, мобилен телефон,
снимки) се ползват само и единствено, за да поддържам контакт с Вас, като автор на услугите, които предоставям.
Обработените фотосесии сe изпращат на всеки клиент като линк в DOX, за който достъп има единствено той. По свое желание той
може да сподели линка с трети лица. След като бъде изпратен, линкът трябва да бъде изтеглен от клиента за период от 14 дни, след което
автоматично се изтрива.
За известяване за получен линк в DOX се изисква единствено клиентът да има регистрация в еmail.
Уведомявам Ви, че всички публикувани фотографии от фотосесии се използват задължително след подписана от клиента
декларация – съгласие, че личните му данни ще бъдат използвани единствено с цел популяризиране на работата ми и като част от моето
портфолио. Социалните мрежи, които ползвам за момента, са: настоящият сайт и Facebook.
Всеки клиент подписва Декларация , с която дава своето съгласие отделни кадри или цялата фотосесия да бъдат публикувани по
моя преценка. По всяко време имате право да откажете достъп до личните си данни, да изискате те да бъдат унищожени като ме
информирате за това лично или по email.
Архив от фотосесиите се пази за период от 10 дни, след което се изтрива.
Необработени кадри не се предоставят. Те се изтриват 10 дни след заснемането им, а броят на обработените снимки в една фотосесия
е съобразен с обявените пакети и е упоменат в сайта.
Регистър на личните данни не се съхранява.
Според закона за авторското право всички фотографии, текстове, авторски продукти, заснети и представени от фотограф Мария
Немска са собственост на техният автор. Свалянето, разпространението и употребата им без моето писмено съгласие е нарушение на
закона. За ползването на мои кадри с комерсиални цели, както и за участие в конкурси с тях, е необходимо моето писмено съгласие.

