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Roel Janssen Fotografie
Privacyverklaring
Roel Janssen Fotografie (RJF) vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk.
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten:
Roel Janssen, Nieuw-Schandelen 13, 6412XV Heerlen
E-mail: roel.photo@xs4all.nl
Deze privacyverklaring is te vinden via: www.roel.photo/privacy
Verwerking van Persoonsgegevens
RJF vraagt de volgende persoonsgegevens van opdrachtgevers/klanten:
• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer en e-mailadres
• Bankrekeningnummer
Deze gegevens worden verwerkt in de financiële administratie. RJF heeft de
wettelijke plicht om de financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de
Belastingdienst.
Afhankelijk van de afgenomen dienst (bijvoorbeeld een bruidsreportage)
kunnen aanvullend de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, die
vernietigd worden na oplevering van de opdracht:
• Geslacht en geboortedatum
• Naam en rol van geportretteerden
Foto’s kunnen een biometrisch persoonsgegeven zijn, te gebruiken voor
identificatie van een persoon. Met dat doel gebruikt RJF deze gegevens echter
niet. De foto’s zijn het product, geen identificatiemiddel.
Voor uitvoering van de overeenkomst (fotografie-opdracht) worden de volgende
gegevens opgeslagen:
• Herkenbare (portret-)foto’s
Op basis van gerechtvaardigd belang worden de volgende persoonsgegevens
opgeslagen en gepubliceerd:
• Portretten voor journalistieke doeleinden
• Portretten voor artistieke doeleinden
• Foto’s met herkenbare personen, in de publieke ruimte
Online gebruik van beelden gemaakt in opdracht van de geportretteerde in
portfolio’s en in social media gebeurt met toestemming van geportretteerde.
Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.
De verstrekte gegevens kunnen op verzoek worden ingezien, gewijzigd en
gewist, behalve daar waar RJF de wettelijke plicht heeft deze gegevens te
bewaren. Er wordt alleen inzage gegeven na identificatie.

Opslag, Bescherming en Delen van Persoonsgegevens
RJF erkent de verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt
grondig te beveiligen.
Ook al worden foto’s door RJF niet gebruikt als identificatiemiddel, bij diefstal
zou een onbevoegde derde ze daar wel voor kunnen gebruiken/misbruiken.
Om die reden worden deze gegevens goed beveiligd bewaard.

Beeldmateriaal van afgeronde opdrachten wordt van werkplek verplaatst naar
externe, versleutelde opslag die niet permanent verbonden is met het internet.
Beelden gemaakt in opdracht worden na oplevering minimaal één jaar
bewaard, ook als backup voor de klant (maar zonder garanties).

RJF verkoopt geen gegevens van klanten aan derden.

Gegevens worden alleen gedeeld met derden voor incasso, of als daar een
wettelijke plicht toe is, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

RJF maakt gebruik van diensten van andere bedrijven:
•

E-mailverkeer via XS4ALL. De inhoud van e-mailberichten wordt door
XS4ALL niet gebruikt voor klantanalyse en marketing.
https://www.xs4all.nl/privacy

•

Backups van de financiële administratie worden opgeslagen bij XS4ALL
en Microsoft OneDrive.
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

•

Verzenden van foto’s in beveiligd ZIP-bestand via WeTransfer.
https://wetransfer.com/legal/privacy

