Privacy verklaring
Privacy begint bij jou zelf. Wees je bewust van wat
je deelt met anderen en hoe je dat doet.

Amersfoort, mei 2018
Inleiding
Jouw privacy is voor mij vanzelfsprekend. Ik ben weliswaar amateur fotograaf, maar het soort foto’s dat ik maak vereist
wat mij betreft wel een professionele benadering. Als ik gegevens van je vraag is dat niet meer dan ik nodig heb en
gebruik ik ze alleen voor het doel waarvoor ik ze vraag. Cookies om jouw internetgedrag te volgen en advertenties aan
te bieden zul je bij mij niet tegenkomen en ik geef nooit gegevens door aan derden. Dat verandert allemaal niet.
De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat echter veel verder en geeft jou uitgebreide
rechten die het mogelijk maken weer grip te krijgen op je persoonsgegevens op het internet. Om te beginnen moet het
duidelijk zijn met welk doel een organisatie persoonsgegevens van jou verwerkt, hoe deze worden gebruikt en hoelang
ze worden bewaard. Dus laten we beginnen.

Momenten waarop ik persoonsgegevens van jou verwerk
Je vraagt de nieuwsbrief aan: uiteraard heb ik je emailadres nodig als je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Je mailadres
wordt bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen, maar je kunt altijd opzeggen middels de link onderaan iedere
nieuwsbrief. Je emailadres wordt dan definitief uit de lijst verwijderd.
Je neemt contact met me op via het contactformulier: je naam en email heb ik nodig om jouw vraag te kunnen
beantwoorden. De mails worden bewaard op een versleutelde archiefmap op mijn computer en circa een maand na
ons laatste mailcontact verwijderd.
Je reserveert een afspraak via de website: je naam en email heb ik nodig om een afspraak in te plannen en jou een
betalingsverzoek toe te sturen voor de aanbetaling. De gegevens worden bewaard op een versleutelde archiefmap op
mijn computer. Gegevens over je betaling staan alleen bij mijn bank en worden verder niet geregistreerd.
Je registreert je op de website: de gegevens op dit scherm zijn noodzakelijk om na het inloggen jou de gewenste
gegevens te kunnen tonen en reacties op berichten aan jou te kunnen koppelen. Onder de 16 jaar is het niet toegestaan
je te registreren en voor expliciete inhoud moet je minimaal 18 jaar zijn. Daarom vraag ik ter controle je geboortejaar.
Je logt in op de website: Er wordt een technisch cookie gebruikt zodra je inlogt. Als je regelmatig inlogt en commentaar
plaatst kun je in je profiel een avatar opgegeven en voor- en achternaam als je dat prettig vindt. Voor- en achternaam
gebruik ik bij eventuele communicatie en een avatar wordt standaard bij al je reacties getoond. Verder gebeurt er niets
met deze gegevens. Dit verdwijnt automatisch als je account verwijderd wordt of als je het zelf weer aanpast. Je laatste
login wordt bijgehouden zodat accounts die langer dan een half jaar niet gebruikt zijn en die nooit reacties hebben
geplaatst kunnen worden verwijderd.
Je geeft een reactie op een bericht: als je ingelogd bent worden die gegevens gebruikt om de reactie aan jou te
koppelen. Als je niet ingelogd bent dan vraag ik om een naam en emailadres. Alleen je naam wordt zichtbaar bij de
reactie. Je kunt er als anonieme gebruiker voor kiezen om je naam en emailadres op te slaan in een cookie in de
browser zodat je niet iedere keer opnieuw deze gegevens hoeft in te tikken. Dit cookie is één jaar geldig. Als je je later
bedenkt kun je deze op ieder moment via je browser verwijderen. Bij je reacties wordt onder de motorkap ook het IPadres geregistreerd. Deze gegevens zijn ook noodzakelijk voor beveiliging en spambeheersing. Bij verwijdering van je
reactie wordt alles inclusief je IP-adres verwijderd.
Statistieken: Bij de statistieken om bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers te bepalen wordt je IP-adres gebruikt. Bij
het opslaan worden deze gegevens geanonimiseerd.
Je komt een fotoshoot doen: Na de shoot maken we een contract waarbij naam, geboortedatum, woonplaats en email
geregistreerd worden en per geselecteerde foto of en hoe ik deze mag gebruiken. Foto’s blijven volgens het auteursrecht
eigendom van de fotograaf, maar hoe de fotograaf de foto’s mag gebruiken is vastgelegd in het portretrecht en bepaal
jij. Foto’s, contract en relevante mailwisseling worden bewaard op een versleutelde archiefmap op mijn computer. Niet
relevante mails worden na de shoot verwijderd. Op contract en foto’s is geen bewaartermijn van toepassing omdat het

auteursrecht geen einddatum kent. In mijn financiele administratie vermeld ik geen persoonsgegevens, maar het
shootnummer. De financiele administratie doe ik zelf.
Je foto’s zijn klaar: om je foto’s zo veilig mogelijk te versturen doe ik dat via de eigen website en moet je altijd een
account aanmaken waar je je foto’s kunt downloaden. Indien gewenst kan dit account direct daarna weer verwijderd
worden.

Overige zaken
Verstrekking gegevens van of aan derden: Ik werk alleen met gegevens die door jou zelf verstrekt zijn en die zal ik
nooit aan derden verstrekken voor andere doeleinden, behalve als daar een hele gegronde en wettelijke reden voor is
zoals bijvoorbeeld een belastingcontrole of justitie. Waar toegestaan zal ik de data anonimiseren.
Webhosting: de website is ondergebracht bij Antagonist Dat betekent dus dat medewerkers van deze hostingservice
bij de website kunnen om ondersteunende taken uit te voeren. Deze medewerkers zijn gehouden aan de privacy regels
middels een afgesloten verwerkingsovereenkomst en hebben uiteraard niet het recht jouw gegevens in te zien.
Beveiliging en melding datalekken: beveiliging kent veel aspecten. Encryptie van gegevens, sterke wachtwoorden,
two factor authentication, een doordachte backup strategie, virusscanners, het dagelijks checken en eventueel
repareren van kwetsbaarheden in de website. Kortom, een heel scala aan maatregelen om jouw gegevens zo veilig
mogelijk te houden. In het onverhoopte geval dat er toch iets gebeurt door bijvoorbeeld een hack waardoor jij schade
zou kunnen ondervinden zal ik dat zo snel en duidelijk mogelijk aan je melden met eventuele akties waarmee je de
schade kunt beperken.

Jouw rechten
Je hebt het recht om de gegevens die ik van jou in mijn bezit heb op te vragen en te (laten) wijzigen of verwijderen,
behalve als andere belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld: je account, informatiemails, reacties op de website moet
en zal ik zonder meer verwijderen, maar op sommige gegevens rust een wettelijke bewaarplicht of heb ik er een redelijk
belang bij om die niet te verwijderen. In dat laatste geval zoeken we uiteraard samen naar een goede oplossing.
Op de website kun je via JOUW GEGEVENS zien wat er online beschikbaar is en een aantal zaken zelf wijzigen of
verwijderen. Als je wilt weten welke gegevens ik van jou nog meer in mijn bezit heb kun je die ook daar opvragen en/of
mij verzoeken die te verwijderen. Ik moet op dat verzoek binnen 30 dagen reageren. Klachten over de afhandeling van
je verzoek hoor ik natuurlijk graag eerst zelf zodat we dat kunnen oplossen, maar als we er samen niet uitkomen kun je
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens

En tenslotte….
Bewaak ook zelf je privacy, want voorkomen is beter dan genezen. Als er vanaf jouw emailaccount gegevens bij mij
worden opgevraagd kan ik niet zien of jij dat echt zelf bent. Zorg er dus voor dat je sterke, unieke wachtwoorden gebruikt
en liefst two factor authentication waar dat mogelijk is zodat kwaadwillende hackers niet met jouw gegevens aan de
haal kunnen gaan.

Leo van Buitenen
info@leovanbuitenen.nl

