Privacy-verklaring

Ralph Borghouts Fotografie
Breda, 24 november 2018

Ralph Borghouts Fotografie, gevestigd aan Fort 4 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mochten in deze verklaring
onvolkomenheden of onduidelijkheden zitten, laat me dat dan alsjeblieft weten.
Bedrijfsgegevens
Ralph Borghouts Fotografie
Fort 4
4813 AJ Breda
www.ralphborghouts.nl
info@ralphborghouts.nl
+31648385905
KvK 57188378
Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik
verwerk:
 voor- en achternaam;
 adresgegevens;
 telefoonnummer;
 e-mailadres;
 foto’s die ik in jouw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u
gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn
systemen verwijderd, als je als opdrachtgever of geportretteerde daar om vraagt.
Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens in de vorm van foto’s als artistieke uitingsvorm van mijn
fotografiewerk.
Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het kunnen leveren van mijn fotografiediensten;
 het afhandelen van jouw betaling;
 om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren;
 om foto’s (al dan niet digitaal) bij je af te leveren;
 het houden en onderhouden van een online portfolio om mijn bedrijf te kunnen voeren.
Met wie kunnen jouw gegevens gedeeld worden
Ik deel jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 de facturen met je persoonsgegevens worden opgenomen in mijn financiële administratie en
gebruikt voor mijn belastingaangifte;
 voor e-mailverkeer maak ik gebruik van het e-mailpakket van Yourhosting (deze
verwerkingsovereenkomst i s hierop van toepassing);
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mijn website met portfoliofoto’s wordt eveneens gehost door Yourhosting (deze
verwerkingsovereenkomst i s hierop van toepassing);
het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van
toepassing.

Voor het plaatsen van portfoliofoto’s op mijn website met naam vraag ik vooraf toestemming aan de
opdrachtgever . Op ieder moment kun je als opdrachtgever of geportretteerde deze toestemming
intrekken, waarna ik de gegevens zal verwijderen.
Het gebruik van social media
Om mijn werk te promoten maak ik gebruik van social media. Hiervoor gebruik ik:
 Facebook (privacyverklaring): https://www.facebook.com/ralphborghoutsfotografie/
 Instagram (privacy-verklaring): https://www.instagram.com/ralphborghouts/
Behalve foto’s , naam en/of bedrijfsnaam plaats ik geen contactgegevens. Vooraf vraag ik
toestemming voor het plaatsen van deze informatie aan de opdrachtgever. Op ieder moment kun je
deze toestemming intrekken en zal ik de gegevens van mijn pagina’s verwijderen.
Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies op mijn website.
Bewaarduur van je gegevens
Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ik verwerk geen persoonsgegevens op een automatische manier.
Je hebt recht op verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiertoe kun je
contact opnemen met info@ralphborghouts.nl.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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