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Dit document is de privacyverklaring van Kelly’s fotogra.ie conform AVG. Volgens de wet
moet deze verklaring in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven zijn.

Doel
Kelly’s fotogra.ie is een eenmanszaak. Kelly’s fotogra.ie behandelt alle verkregen
gegevens vertrouwelijk. Hetzij mondeling, telefonisch, per e-mail of via het
contactformulier. Voor het functioneren van Kelly’s Fotogra.ie wordt gebruik van de
diensten van een aantal bedrijven die hieronder benoemt worden. Deze bedrijven
hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder worden de gegevens met niemand gedeeld.
Als je contact opneemt met Kelly’s Fotogra.ie, worden de opgegeven gegevens bewaard.
Hierbij kun je denken aan; voornaam en achternaam, adresgegevens, e-mailadres,
telefoonnummer, bankrekeningnummer (voor facturen) en overige gegevens die worden
verstrekt. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om met jou contact op te
nemen, de bestelling langs te brengen of te laten bezorgen en voor de administratie van
Kelly’s fotogra.ie. Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan je gegevens
verstrekt worden.
Verzameling van gegevens
Contactgegevens, afspraakgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst
en informatie die je zelf verstrekt tijdens het contact worden bewaard. Foto’s die Kelly’s
fotogra.ie in opdracht heeft gemaakt, worden minimaal 1 jaar bewaard.
Beveiliging
Je foto’s en gegevens staan tijdens de nabewerking op een beveiligde pc. Zodra de
fotoshoot is afgerond zet Kelly’s fotogra.ie ze op een losse hard-disk, welke geen
verbinding heeft met een netwerk. Kelly’s Fotogra.ie neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kelly’s
fotogra.ie gebruikt alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website wordt een
apart wachtwoord gebruikt.
Delen van persoonsgegevens
Kelly’s Fotogra.ie verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan de wettelijke verplichting.

Van alle klanten die een factuur van Kelly’s fotogra.ie ontvangen, worden de .iscaal
verplichte gegevens ook verwerkt in de .inanciële administratie. Kelly’s fotogra.ie doet
dat online bij Informer (https://www.informer.nl/privacyverklaring/). De facturen
worden ook op een beveiligde harde schijf bewaard.
Voor email en agenda maakt Kelly’s fotogra.ie gebruik van Google (https://
policies.google.com/privacy?hl=nl).
Je foto’s kunnen staan op de server van Picture Present. Je kunt ze op die manier online
bekijken en bestellen. Met deze partij heb ik een verwerkingsovereenkomst. De gehele
transactie van bekijken tot verkopen én verzenden gaat via hun systeem. (https://
picturepresent.nl/algemene-voorwaarden/)
Het versturen van foto’s gaat via We Transfer. (https://wetransfer.com/legal/privacy).
Wat betreft Sgoolfotogra.ie, zij hanteren hun eigen privacybeleid, welke te vinden is op;
https://www.sgoolfotogra.ie.nl/privacy-policy/ De gegevens die gedeeld worden door
jou aan sgoolfotogra.ie vallen onder de verantwoordelijkheid van Sgoolfotogra.ie.
Bewaarduur
Je gegevens worden bewaard tot je Kelly’s fotogra.ie verzoekt deze te verwijderen of tot
Kelly’s fotogra.ie wordt beëindigd. Mocht je er om vragen, dan kunnen alle gegevens en
foto’s per direct verwijderen worden.
Recht op inzage
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen.
Hiervoor kun je contact opnemen via welkom@kellysfotogra.ie.nl.
Recht op intrekking
Je hebt te allen tijde het recht om de verleende toestemming in het kader van de
hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken. Voor zover dit
niet in strijd is met de overige wetgeving. Zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn
voor de .inanciële administratie.
Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Op al mijn werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de Dutch Photographers (DuPho) van
toepassing. Alle foto’s op mijn website en op social media worden pas geplaatst nadat hiervoor door de
betrokkenen toestemming is verleend. Net als op alle foto’s op mijn website en social media, rusten op al mijn
foto’s eigendomsrechten en mogen deze niet worden gekopieerd of gebruikt zonder dat hiervoor schriftelijk
toestemming is gevraagd én verleend.

