
 
Online privacy statement Patricia Fotografeert
 
Natuurlijk ga ik zorgvuldig en transparant om met je persoonsgegevens. Dat zou ik 
andersom immers ook verwachten. Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in werking (AVG). De AVG 
persoonsgegevens. De AVG brengt allerlei rechten en plichten mee op het gebied 
van privacy en omgaan met persoonsgegevens. 
 
In sommige gevallen ben ik verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. 
Dat betekent dat ik het doel en de middelen vaststel voor de verwerking. Je foto 
bijvoorbeeld, is ook een persoonsgegeven. 
meer over wat ik waarom en hoe met welke persoonsgegevens doe. Ook 
wat je rechten zijn en hoe lang 
 
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 Voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 als je mij toestemming geeft voor de verwerki
 om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve 

verplichtingen en andere dwingende wet
 in verband met mijn gerechtvaardigde belangen, waarbij 

impact op jeprivacy zo beperkt mogelijk is. Een gerechtvaardigd belang is 
bijvoorbeeld het maken van statistieken;

 
Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens
Als je het contactformulier op mijn website invult of mij telefonisch of per mail 
benadert, registreer ik je per
Persoonsgegevens verwerken doe ik om de volgende redenen:
 

 Om contact met je op te kunnen nemen;
 Om je te kunnen informeren en/of afspraken te kunnen maken;
 Voor het uitvoeren van de administratie;
 Voor het aangaan en uitvoeren van overeenko
 Voor het versturen van mailings;
 Voor en door het fotograferen zelf. 

 
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Ik deel je foto’s alleen online (Facebook en Instagram) nadat je hiervoor 
toestemming hebt gegeven. 
Ik verkoop, verhuur of verdeel ond
 
Bijzondere persoonsgegevens
In sommige gevallen vertelt je foto iets over je ras of 
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een fotorapportage iets zegt oer je seksuele voorkeur. Die informatie valt volgens de 
AVG onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. 
met je gegevens om en deel ik ook deze foto’s alleen 
social media, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. 
 
Bewaartermijnen 
Ik bewaar de persoonsgegevens ni
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op 
grond van wetgeving is vereist
Ik bewaar de bewerkte uitgeleverde 
jaar.  
 
Rechten van betrokkenen 
Betrokkenen (jij dus) hebben het recht op inzage, correctie, beperking of 
verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen een beroep 
doen op dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met mij opne
gegevens.  
 
Wanneer ik je persoonsgegevens verwerk op basis van toestemming, kun je de 
toestemming te allen tijde intrekken.
 
Klacht bij de toezichthouder
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Contactgegevens 
Heb je vragen of opmerkingen? Wil jejezelf uitschrijven voor mailings of gebruik 
maken van uw rechten als betrokkene? Je kunt mij bereiken door te bellen naar 
06-22033357 of te mailen naar 
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