
Privacyverklaring 
 
 
R & Deco Fotografie 
Kanaaldijk 43 
8191 LW Wapenveld 
info@rdeco.nl 
Mobiel: +31 6 20 43 56 02 
 
R & Deco fotografie verwerkt voor het goed uitvoeren van haar werkzaamheden persoonsgegevens. In 
deze privacyverklaring staat uitgewerkt hoe met de gegevens wordt omgegaan. 
  
Persoonsgegevens die R & Deco Fotografie verwerkt: 
R & Deco Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
- Bankrekeningnummer (bij betalingen) 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
R & Deco Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Om op een overzichtelijke en efficiënte manier foto’s te kunnen verwerken  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
R & Deco Fotografie bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen 
vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens. 
 
Beveiliging 
R & Deco Fotografie bewaart je persoonsgegevens op een pc welke beveiligd is met een streng 
wachtwoord. Daarnaast bewaart R & Deco Fotografie jouw gegevens op een externe harde schijf en in een 
jaarmap, welke maximaal 5 jaar worden bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.  
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
R & Deco Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
jouw gegevens. 
Wat betreft schoolfotografie, hanteert Sgoolfotografie.nl haar eigen privacybeleid, welke te vinden is op de 
website www.sgoolfotografie.nl. 
Gegevens die gedeeld worden door jou aan Sgoolfotografie vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Sgoolfotografie.nl. Alle overige met R & Deco Fotografie gedeelde gegevens vallen onder de 
verantwoordelijkheid van R & Deco Fotografie. 
 



 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
R & Deco Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact via info@rdeco.nl 
 
Recht op inzage   
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiertoe kan je contact 
opnemen via info@rdeco.nl  
 
Recht op intrekking 
Je hebt te allen tijde het recht om de verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde 
registratie van persoonlijke gegevens in te trekken. Voor zover dit niet in strijd is met de overige wetgeving. 
Zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie.  
  
Recht om een klacht in te dienen 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https:// 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
  
Op al mijn werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de Dutch Photographers (DuPho) van toepassing. Alle foto’s 
op mijn website en op social media worden pas geplaatst nadat hiervoor door de betrokkenen toestemming is verleend. Net 
als op alle foto’s op mijn website en social media, rusten op al mijn foto’s eigendomsrechten en mogen deze niet worden 
gekopieerd of gebruikt zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is gevraagd én verleend.  
 
 


