Privacy Verklaring: Alles is Foto( Algemene verordening gegevensbescherming):
Alles is Foto, ik ( Nicòle Aben) gevestigd op Pastoor Nijevaertsstraat 4, 5845 AR Sint
Anthonis, KVKnr: 57536821,
is zich bewust van de privacyregels. In mijn privacybeleid staat omschreven hoe ik met je
privacygegevens om ga. Over privacy mag volgens mij geen onduidelijkheid zijn. Daarom
deze privacyverklaring in duidelijke heldere taal.
Alles is Foto respecteert dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je hebt dan ook altijd recht
op inzage en recht op correctie. Je kunt me altijd laten weten dat je niet langer toestemming
geeft om jou gegevens en foto´s te verwerken en te gebruiken en je gegevens te
verwijderen. Je kunt dit doen door te mailen naar info@allesisfoto.nl.
De grondslagen waarop ik de gegevens gebruik:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. en het is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting.
Ik ben duidelijk en eerlijk over de gegevens die ik verzamel en waarom ik dit doe.
Alles is Foto verzamelt uw:
Voornaam
Achternaam
emailadres
Telefoonnummer
Website
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
KVK nummer
IP-adres
BTW nummer
Foto’s
De portretten vallen onder de bijzondere persoonsgegevens. ( omdat hier ras, etniciteit,
geloofsovertuiging en gezondheidsgegevens afgeleid kunnen worden). Voor Alles is Foto
geldt dat deze bijzondere persoonsgegevens toch verwerkt mogen worden omdat ik dit doe
in het kader van journalistieke doeleinden of artistieke uitingsvorm.
De gegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken, facturering en het sturen ( na
akkoord) van de foto’s via We-transfer.
Op het einde van het jaar gebruik ik je gegevens om je een kaartje of een presentje te
sturen.
Na drie jaar benader ik je nog een keer of je interesse hebt in een nieuwe foto-reportage.
Je gegevens en facturen bewaar ik gedurende 7 jaar. Dit is tevens verplicht voor de
belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting
door mij verwijderd. De foto’s bewaar ik gedurende maximaal 1 jaar op computer en een
externe harde schijf. Deze gegevens worden ook binnen 1 jaar na het verlopen van deze

periode door mij verwijderd. (Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden).
Als je akkoord geeft voor het gebruiken van de foto’s op social media en website ( Wat ik erg
op prijs zou stellen omdat dit mijn visitekaartje is), dan is dit voor onbepaalde tijd. De foto’s
die door mij op social media en website gebruikt worden bewaar ik in groot digitaal formaat
voor onbepaalde tijd op de externe harde schijf. Dit voor eventuele publicatiedoeleinden in
de toekomst en om in mijn portfolio te hebben. Mocht je deze akkoordverklaring willen
intrekken stuur me dan een mail en ik zal ze verwijderen van de website/ social media en
niet meer gebruiken.
Heb je me ge-apped of een bericht gestuurd via Messenger? Dan verwijder ik het gesprek
een maand nadat de foto’s zijn geleverd. Dit om te kunnen bekijken wat we besproken
hebben. De afspraken zullen sowieso per mail gemaakt worden.
Recensies die door u op de website of Facebook zijn geplaatst blijven daar staan totdat u de
toestemming daarvoor intrekt. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
info@allesisfoto.nl
Alles is foto wisselt alleen gegevens uit met derde partijen als dit noodzakelijk is, bv voor het
versturen van de USB-stick, kaartjes/presentjes of foto’s via We-transfer of met Post.nl als
de USB-stick met de foto’s verzonden dient te worden. In enkele gevallen zal ik
samenwerken met Profotonet ( bestellen foto’s en fotoboeken) en Oypo ( verkoop foto’s).
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om content van mijn website te delen
met anderen. Van de volgende social media platforms heb ik buttons geplaatst op mijn
website: Lees de privacy-verklaringen van de platforms door om te weten hoe zij omgaan
met privacy:
Facebook
Linkedin
Instagram
Pinterest
Ik maak op mijn website geen gebruik van cookies.
Als je een recensie plaatst op mijn website moet ik deze eerst goedkeuren via de website
van Wordpress.
Mocht je de nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt je je daarvoor aanmelden via de website
van Alles is Foto. De nieuwsbrieven worden verstuurd via Laposta.
Je krijgt niet automatisch de nieuwsbrief omdat je klant bent bij Alles is Foto.
Alles is Foto bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Je naam en e-mail adres worden
bewaart zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat
hiervoor onderaan een link.
Alles is Foto heeft verwerkingsovereenkomsten met: Keurigonline, Wetransfer, Laposta,
Oypo en Profotonet
Alles is foto is volgens het AVG niet verplicht om een DPIA ( Data protection impact
assesment) uit te voeren. Dit is alleen het geval als gegevensverwerking een hoog privacy
risico oplevert.

Alles is Foto houdt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
U heeft het recht om verzet aan tekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Dit kunt u
doen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

