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Privacyverklaring
Wanneer u contact met mij opneemt of een fotoshoot bij mij afneemt is de kans groot dat
ik uw persoonlijke gegevens hiervoor nodig heb. Ik neem privacy zeer serieus. Daarom
vindt u hier alles over de gegevens die verzamel, wat ik hiermee doe en waar u terecht
kunt met vragen hierover.
Welke gegevens verzamel ik over u en waarom?
Op deze website staan verschillende contactformulieren. Hiermee kunt u vragen stellen of
een fotoshoot boeken. Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u te kunnen benaderen
voor een fotoshoot heb ik de volgende gegevens nodig:
• Uw naam (wel handig om te weten om wie het gaat)
• Uw telefoonnummer (om te communiceren over fotoshoots en
afspraken)
• Uw e-mailadres (om u informatie, een offerte of een factuur te
kunnen sturen.
Ook heb ik in sommige gevallen de onderstaande gegevens nodig:
• Uw adres (om uw foto’s of cadeaubon te kunnen bezorgen)
• Uw facebookpagina URL (alleen als de communicatie via facebook
plaatsvindt)
• Uw woonplaats (om te kunnen bepalen of er reiskosten van
toepassing zijn)
Ik verzamel alleen gegevens van u om onze afspraken te kunnen nakomen en onze
overeenkomst uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld of
voor andere doeleinden gebruikt. Marketing en winacties zullen altijd plaatsvinden ten
opzichte van een groep mensen en nooit gericht op een individu. De gegevens die ik van u
heb bewaar ik alleen als ik deze nog nodig heb voor het uitvoeren van mijn
dienstverlening. In sommige gevallen moet ik deze gegevens bewaren voor mijn
administratie (belastingdienst).
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En als ik mijn gegevens niet verstrek?
Dan wordt het helaas moeilijk om uw vragen te kunnen beantwoorden, u een offerte
kunnen sturen of een afspraak te maken voor een fotoshoot. Dit blijft natuurlijk altijd uw
eigen keuze, maar ook een andere fotograaf zal deze gegevens nodig hebben.
Uw foto’s
Natuurlijk beschik ik na een fotoshoot ook over foto’s van u, uw gezin, familie of vrienden.
Ik heb het nodige gedaan om deze te beveiligen en ga hier zo voorzichtig mogelijk mee
om. Ik bewaar foto’s altijd maximal zes maanden nadat ik deze aan u heb geleverd. In
sommige gevallen publiceer ik foto’s op mijn sociale media of mijn website. Hiervoor zal ik
altijd uw toestemming vragen. Natuurlijk kan en zal ik altijd op verzoek uw foto’s weer
verwijderen.
En cookies dan?
De cookies die worden gebruikt door deze website zijn er om het gebruik van de website
te analyseren en deze zodoende te verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar
individuele personen. Tevens kunt de cookies gewoon verwijderen.
Wist u dat…..u een aantal rechten heeft?
Wist u dat u als individu waarvan ik de persoonlijke gegevens verwerk een aantal rechten
heeft? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op inzage. Dit houdt in dat u altijd het recht
heeft om de gegevens die ik van u heb in te zien. Ook heeft u het recht om “vergeten” te
worden (uw gegevens worden verwijderd) en het recht om uw gegevens in een leesbaar
format te ontvangen en mee te nemen naar een andere fotografe. Hoewel ik probeer zo
min mogelijk persoonsgegevens te verwerken, help ik u natuurlijk altijd graag bij het
invullen van deze rechten.
Waar kan ik terecht met vragen?
Ik ben fotografe en tegelijkertijd de “Functionaris Gegevensbescherming”. Je kan hiervoor
dus gewoon e-mailen naar info@rochellisfotografie.nl of het contactformulier invullen.
En als we het niet eens worden?
Dan kun je altijd nog terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens?! Deze kun je HIER
vinden.
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