Privacyverklaring (voor het laatst aangepast op 24 mei 2018)

Bedrijfsgegevens en contactinformatie
Jan van Tilburg Fotografie
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Tel: 06 – 50 203 703
Mail: jan.van.tilburg@ziggo.nl
Functionaris Gegevensbescherming
Jan van Tilburg (e-mailadres zie boven)
Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan van Tilburg Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Deze persoonsgegevens worden bewerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt.
Omdat afbeeldingen waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld ook gezien worden als
“persoonsgegevens” zijn de foto’s die worden gemaakt door Jan van Tilburg Fotografie waarop
mensen staan, ook persoonsgegevens in de zin van deze privacy-verklaring die worden bewerkt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Jan van Tilburg Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Voor de website (www.janvantilburg.nl) en het maken van back-up van gegevens is het nodig dat
persoonsgegevens op de computersystemen van derden worden geplaatst. Hiervoor sluiten wij
bewerkersovereenkomsten af, op grond waarvan deze derden uw gegevens niet mogen gebruiken
voor andere doeleinden dan de uitvoering van de doel waarvoor deze partijen worden ingehuurd.
Recht op inzake, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan van Tilburg Fotografie.
In verband met het auteursrecht kunnen wij verzoeken om het overdragen van fotobestanden aan
een ander niet honoreren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
het bovengenoemde e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Gebruik en publicatie van foto’s door Jan van Tilburg Fotografie
De website van Jan van Tilburg Fotografie (www.janvantilburg.nl) is bedoeld om gemaakte foto’s te
publiceren zodat het publiek kan kennismaken met de fotografie van Jan van Tilburg. Het publiceren
van foto’s op de website is op grond van de Nederlandse wet (Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming) toegestaan omdat deze valt onder de uitzonderingen inzake
journalistieke doeleinden of artistieke uitdrukkingsvormen.
Wij houden desalniettemin ook rekening met uw belangen en dragen er zorg voor dat de
afbeeldingen geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Als u meent dat het gebruik en/of
publicatie van foto’s waarop u staat inbreuk maakt op uw privacy (en het gaat om gegevens die niet
al door uzelf op een andere manier zijn gepubliceerd) kunt u contact met ons opnemen zodat er een
passende oplossing kan worden gezocht.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jan van Tilburg Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De instellingen van de website zijn zodanig dat de foto’s niet
zonder toestemming kunnen worden gedownload.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op.
De website van Jan van Tilburg Fotografie wordt gehost door een gerenommeerde partij (Zenfolio)
die zich richt op het beschermen van de foto’s van professionele fotografen. Met deze partij is een
bewerkersovereenkomst is gesloten teneinde te zorgen voor een hoge mate van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jan van Tilburg Fotografie maakt geen actief gebruik van cookies of analyse-tools met
persoonsgegevens. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 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. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard totdat u verzoekt deze te verwijderen of tot beëindiging van de
onderneming. Gegevens nodig voor de facturatie worden tenminste gedurende de wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar bewaard om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

