
Cookie- en privacyverklaring

1. Bedrijfsgegevens

Fotostudio Ruud de Vreeze
Alphons Boostenstraat 19
6006 BJ WEERT
www.ruuddevreeze.nl
info@ruuddevreeze.nl
KvK 13028077 

2. Doel voor verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam,
e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel
gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn voor de belastingdienst en informatie
die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto's die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden ten minste 2 jaar bewaard, als
backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto's verliezen. Uw foto's 
worden van al mijn systemen verwijderd, indien u daar als opdrachtgever om vraagt.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal
bedrijven:

Voor email maak ik gebruik van PCextreme.
Voor de agenda maak ik gebruik van iCloud Agenda.
Het versturen van foto's gaat (meestal) via wetransfer.

Bovenstaande systemen hebben alle hun eigen privacyverklaringen.

Verder deel ik uw gegevens met niemand zonder uw uitdrukkelijke toestemming en
behandel ik alle verkregen gegevens vertrouwelijk.

5. Bewaarduur van uw gegevens 

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of wanneer ik
stop met mijn bedrijf. Gegevens met een wettelijke bewaartermijn (voor bijvoorbeeld
de belastingdienst), kunnen niet eerder verwijderd worden dan de wettelijke bewaar-
plicht voorschrijft.



6. Cookies

Ik gebruik alleen technische of functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan mijn website opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

7. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Fotostudio Ruud de Vreeze neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en onge-
wenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligings-
mogelijkheden gebruik.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met info@ruuddevreeze.nl.

9. Recht op intrekking van verleende toestemming

Verder heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving.
Door u getekende contracten voor het gebruik van foto's zijn uitgesloten van het
recht op intrekking.

10. Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
Dat kan via: autoriteit persoonsgegevens


