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                                                                                Inleiding 

 

In deze Privacy Verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw 
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw 
gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.  
Deze verklaring is opgesteld om te voldoen aan de "Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)"  
Heijblom Fotografie behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring tussentijds te 
wijzigen in verband met bijvoorbeeld een wetswijziging. Het is daarom raadzaam de 
verklaring periodiek te raadplegen. 
 
 
Elizabeth Heijblom 
Heijblom Fotografie 
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1.                                                           Heijblom Fotografie 

 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Heijblom Fotografie.  

Heijblom Fotografie is een bedrijf dat bestaat sinds juli 2016. Het is een eenmanszaak 

ingeschreven bij de KvK onder nummer KvK 66355745. Drijvende kracht achter het bedrijf is 

Elizabeth Heijblom – van der Wolff. 

Heijblom Fotografie is werkzaam op de zakelijke markt, maar doet ook opdrachten voor 

particulieren.  

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Heijblom Fotografie verzameld worden. Het is daarom 

goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan 

aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van 

uw gegevens door Heijblom Fotografie, neem dan gerust contact op!  

 

 Chopinstraat 35 
3281 TA Numansdorp 

o 06 - 18 46 64 28   

8 heijblomfotografie@outlook.com 

5 https://www.heijblomfotografie.nl 
 
 

 

 

 

 

mailto:heijblomfotografie@outlook.com
https://www.heijblomfotografie.nl/
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2.                                                         Doel van de gegevens 

 

Om mijn werk goed te kunnen uitvoeren worden er voor een aantal doelen persoonsgegevens 
verzameld door Heijblom Fotografie.  
Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. 
 
2.1 Contact opnemen:   
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Heijblom Fotografie via de 
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een 
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en 
projectomschrijving.  
 
2.2 Opdracht 
Nadat ik een opdracht voor u heb mogen doen zijn er meer gegevens nodig. 
Voor op de factuur heb ik nodig: 
 
- uw voor- en achternaam 
- uw eventuele bedrijfsnaam en KvK nummer 
- uw adres 
- uw telefoonnummer  
 
2.3 Foto’s 
Na het uitvoeren van de opdracht beschik ik over de foto’s die ik gemaakt heb. Deze staan 
opgeslagen op een harde schijf en bij de Cloud-opslagdienst Onedrive.  
Graag voeg ik de foto’s toe aan mijn online portfolio en aan mijn social media kanalen. De 
foto’s zijn voor mij een marketingmiddel om potentiële klanten te laten zien wat ik maak.  
Dit doe ik echter alleen als ik daar van u toestemming voor gekregen heb. Als u niet wilt dat 
de foto’s online gedeeld worden gebeurt dit uiteraard niet.  
 
2.4 Gevoelige informatie 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website 
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent 
dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met mij op via heijblomfotografie@outlook.com, dan 
verwijderen ik deze informatie. 
Gevoelige informatie over geloof, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet 
voor. 
 
2.5 Analytics  
De website van Heijblom Fotografie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit 
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw 
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de 
pagina’s die veel bezocht worden.  
https://www.google.com/analytics/terms/nl.html  

 

 

mailto: heijblomfotografie@outlook.com
https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
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3                                                                          Ontvangers  

 

De gegevens die Heijblom Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:  

 

3.1 Moneybird BV. 
Ik werk met het online boekhoudsysteem van Moneybird BV. Hier beheer ik mijn boekhouding, 
offertes en facturen. Ik heb met dit bedrijf een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij 
beheren uw gegevens met grote zorg. https://www.moneybird.nl/privacy/  
 
3.2 Antagonist  
De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u 
achterlaat op de website van Heijblom Fotografie zijn op de servers van Antagonist 
opgeslagen. https://www.antagonist.nl/downloads/privacybeleid.pdf  
 
3.3 Outlook-mail en Microsoft clouddienst Onedrive 
De email die u verstuurt wordt verwerkt via Microsoft Outlook. De foto’s worden voor 
sommige opdrachtgevers in de cloud in een gedeelde map beschikbaar gesteld. Hierbij maak 
ik gebruik van de clouddienst van Microsoft Onedrive.  
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement  
 
3.4 Gmail en Google Drive 
Naast mijn standaard outlook emailadres heb ik ook een gmail-adres voor Heijblom 
Fotografie. Deze wordt minder frequent gebruikt. De foto’s worden voor sommige 
opdrachtgevers in de cloud bij Google Drive in een gedeelde map beschikbaar gesteld. 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl  
 
3.5 Oypo 
De schoolfoto’s die ik maak breng ik onder bij Oypo.nl. Zij regelen voor mij het contact met 
klanten en het verzenden van de foto’s naar klanten. Met Oypo heb ik een 
verwerkersovereenkomst. Zij gaan uiterst voorzichtig om met uw gegevens. 
https://beta.oypo.nl/nl/fotograaf/privacy  
 
3.6 Floricolor 
Voor bruidsparen bestel ik de trouwalbums in Portugal. Zij drukken daar de albums af en 
verzenden ze per post naar mij. 
https://www.floricolor.pt/pt/pp/en.html?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_TESTE_FLORIWORKERS_COP
Y_01)  
 
3.7 Profotonet 
Soms maak ik voor klanten een fotoalbum of laat ik fotoafdrukken maken. Ik doe zaken met 
het bedrijf Profotonet en heb met hen een verwerkersovereenkomst.  
https://www.profotonet.nl/upload/documents/tinymce/Privacybeleid.pdf  
 
3.8 WeTransfer 
Foto’s verzend ik via WeTransfer naar klanten. 
https://wetransfer.com/legal/privacy  
 
 

https://www.moneybird.nl/privacy/
https://www.antagonist.nl/downloads/privacybeleid.pdf
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://beta.oypo.nl/nl/fotograaf/privacy
https://www.floricolor.pt/pt/pp/en.html?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_TESTE_FLORIWORKERS_COPY_01)
https://www.floricolor.pt/pt/pp/en.html?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_TESTE_FLORIWORKERS_COPY_01)
https://www.profotonet.nl/upload/documents/tinymce/Privacybeleid.pdf
https://wetransfer.com/legal/privacy
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4                                                                     Bewaartermijn 
 
 
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Heijblom Fotografie, maar nooit langer 
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke 
regeling uw gegevens langer moet bewaren. 
 
4.1 Bewaartermijn NAW-gegevens 
Uw NAW-gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard in mijn administratie, omdat ik moet 
voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. 
 

4.2 Bewaartermijn foto’s 
Gemaakte foto’s bewaar ik op een harde schijf en in sommige gevallen in de cloud bij de 
Clouddienst Onedrive of Google Drive. 
Omdat de foto’s onderdeel zijn van mijn portfolio worden ze voor onbepaalde tijd bewaard, 
tenzij anders overeengekomen of totdat u mij verzoekt deze te verwijderen.  
 

4.3 Analytics  
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw 
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen 
Google Analytics. 
 

 

5                                                                            Beveiliging 

5.1 Gegevens 
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.  
Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De 
persoonsgegevens die door Heijblom Fotografie of door eerder genoemde derden worden 
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een 
wachtwoord. Waar mogelijk wordt een tweetraps verificatie gebruikt, zoals bij Moneybird. 
 
5.2 PC 
De computer is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van antivirus software.  
 
5.3 Website  
Daarnaast wordt uw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent 
dat uw verbinding met de website van Heijblom Fotografie privé is. U herkent deze 
beveiliging aan het groene slotje voor de URL.  
https://www.heijblomfotografie.nl maakt geen gebruik van cookies.  
 
5.4 Aansprakelijkheid 
Heijblom Fotografie doet alles wat in haar vermogen ligt om uw gegevens op een correcte en 
zorgvuldige manier te verwerken. 
Heijblom Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor schade die u ondervindt door gebruik van 
uw gegevens die plaatsvindt zonder mijn toestemming. 
 

https://www.heijblomfotografie.nl/
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6                                                                           Uw rechten 

 
01. Recht op inzage  
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Heijblom Fotografie 
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op 
te nemen met Heijblom Fotografie. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 
  
02. Recht op rectificatie  
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten 
rectificeren door Heijblom Fotografie.  
 
03. Recht op wissen van gegevens  
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Heijblom Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je het 
recht op het laten wissen van uw gegevens.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar heijblomfotografie@outlook.com  
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 je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
04. Recht op het indienen van een klacht  
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat 
Heijblom Fotografie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.  
 
 

7                                                                                Plichten 

Heijblom Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.  
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor 
het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de 
factuur en de foto’s te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden 
aangeleverd, kan Heijblom Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.  
 
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Heijblom Fotografie met anderen dan de 
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan 
zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  
 
Heijblom Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 
vereist dan wel wanneer Heijblom Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Heijblom Fotografie te 
beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  
 
 
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de contactgegevens op pagina 3. 
 

mailto:heijblomfotografie@outlook.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

