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Identiteit
Willeke Terlouw Fotografie, gevestigd aan Grutto 16, 3371 JL te Hardinxveld-Giessendam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind het
belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan.
Contactgegevens
Willeke Terlouw Fotografie is een eenmanszaak. Ik ben ingeschreven bij de KvK onder nummer 58122850
en BTW-nummer NL002236159B08. Er kan contact worden opgenomen via het contactformulier op de
website of het postadres.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Willeke Terlouw Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens sla ik van u op: voor- en achternaam;
adresgegevens (voor op de factuur); telefoonnummer; e-mailadres.
Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘Toestemming’, ‘Uitvoering van een overeenkomst’
en van ‘Gerechtvaardigd Belang’:
• Toestemming: door het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader
maak, te gebruiken in mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en social media. Een verzoek om
uw beelden hiervoor niet of anoniem te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren.
• Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik
relevante gegevens en beelden opsla.
• Gerechtvaardigd belang: als professioneel fotograaf heb ik er belang bij om mijn werk aan het brede
publiek te laten zien.
Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen:
a) het uitvoeren van de opdrachten
o Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
o Om producten (album, foto’s) bij u af te leveren
o Het afhandelen van uw betaling
o Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb voor de
belastingaangifte.
b) het laten zien van mijn werk.
Gevoelige informatie
In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie
over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.
In de communicatie met bruidsparen komen er vaak wel persoonlijke details naar voren, zoals geloof (al dan
niet houden van een kerkdienst) of bepaalde persoonlijke omstandigheden. Indien deze relevant zijn voor mij
als fotograaf voor de bruidsreportage, worden deze genoteerd.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien dit nodig
is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens geef aan
een collega, als hij/zij een opdracht overneemt als ik volgeboekt of verhinderd ben.
Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw
gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.
Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen op mijn computer en in mijn mailbox. De beveiliging van mijn gegevens is
basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd
door een firewall. De gegevens die u achterlaat in mijn contactformulier worden doorgestuurd naar mijn
mailbox. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze
mailgegevens. Ook deze is beschermd met een inlogcode.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Willeke Terlouw Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op.
Dit komt neer op de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Personalia, adres, telefoonnummer, emailadres; 7 jaar; deze gegevens staan op de factuur en dienen
voor de Belastingdienst bewaard te worden.
• Aantekeningen bruidsreportage; 1 jaar na opleveren bruiloft; in verband met nabestellingen houd ik de
gegevens nog voor die periode beschikbaar.
• Foto’s die opgeleverd zijn: deze foto’s zullen niet verwijderd worden, zodat de klant kan vragen om de
foto’s indien de klant deze bijv. kwijtgeraakt zijn.
• Foto’s die gepubliceerd worden: indien toestemming wordt gegeven tot publicatie van de foto’s, heb ik
het recht deze blijvend te publiceren.
Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze
onder de wet AVG vallen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. U krijgt binnen vier
weken reactie.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Willeke Terlouw Fotografie 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 aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via willeke@willeketerlouwfotografie.nl. U heeft altijd het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Mocht u hierop geen of onvoldoende reactie krijgen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.
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 Willeke Terlouw Fotografie. 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
willeke@willeketerlouwfotografie.nl.

