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Privacy verklaring (AVG)
Korinne Fotografie gevestigd aan de Nieuw Guineastraat 4 8022 NP Zwolle, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht ik
onverhoopt iets hebben gemist, of mocht er iets onduidelijk zijn, schroom niet om mij dat te laten
weten via bovenstaand email adres.
Doel
In mijn bedrijf werk ik als zzp’er. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Hetzij
mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier.
Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven
die ik hieronder benoem. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw
gegevens met niemand.
Als u contact met mij opneemt of gebruik maakt van mijn diensten, bewaar ik de door u
opgegeven naam, emailadres en overige gegevens die u aan mij verstrekt. De verzamelde
gegevens worden enkel gebruikt om met u contact op te nemen en voor mijn eigen administratie.
Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan uw gegevens verstrekt worden.
Verzameling van gegevens
Contactgegevens, afspraakgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en
informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minimaal 1 jaar bewaard. Als back-up mocht u
zelf de foto’s verliezen. Na dit jaar bewaar ik de foto’s op een externe harde schijf zolang deze
schijf werkt kunt u de foto’s opvragen. Mocht u erom vragen, dan kan ik per direct alle foto’s en
gegevens verwijderen.
Gedeeld
Uw gegevens worden met een aantal instanties gedeeld.
1.
Van alle klanten die een factuur van mijn ontvangen, worden de fiscaal verplichte
gegevens verwerkt in mijn financiële administratie. Mijn administratie staat op mijn
met wachtwoord beveiligde computer en laptop. De facturen bewaar ik ook op mijn
met wachtwoord beveiligde computer en in een ordner. Een backup van mijn
administratie mail ik naar mijn mailadres korinnefotografie@gmail.com
(https://policies.google.com/privacy?hl=nl).
Mijn administratie mail ik jaarlijks naar de accountant ,de ordner met facturen breng
ik jaarlijks naar de accountant Advis te Dalfsen
(http://advisonline.nl/privacyverklaring/).
2.
Voor email en agenda maak ik gebruik van Google gmail
(https://policies.google.com/privacy?hl=nl).
3.
Het versturen van foto’s gaat meestal via We Transfer.
(https://wetransfer.com/legal/privacy).
4.
Mocht u kiezen voor een trouwalbum dan staan uw foto’s op de server van Konpoli
(https://konpoli.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/avg.pdf)
of van Koylab (https://www.koylab.com/privacy-policy/)
5.
Trouwalbums maak ik op in het programma smartalbums

6.

(https://pixellu.com/privacy)
Wilt u dat ik foto’s voor u afdruk, dan maak ik gebruik van de server en afdruk
mogelijkheden van Sgoolfotografie https://www.sgoolfotografie.nl/privacypolicy/

Bewaarduur
Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf
beëindig.
Beveiliging
Uw foto’s bewaar ik op externe harde schijven. Enkele foto’s bewaar ik op mijn computer welke
met een wachtwoord is beveiligd.
Recht op inzage
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen via korinnefotografie@gmail.com .
Recht op intrekking
U heeft 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 financiële
administratie.
Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Sgoolfotografie
Op de foto’s die ik maak onder de naam van Sgoolfotografie gelden dezelfde regels als hierboven
beschreven. Wel heeft Sgoolfotografie ook nog een eigen Privacywet welke te lezen is op: https://
www.sgoolfotografie.nl/privacypolicy/
Cookies
Korinne fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies.
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.

