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PRIVACY VERKLARING 
versie september 2019 

 
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag 
over welke gegevens Fieke Tils Fotografie van jou verzamelt en waarom. Op de verwerking van jouw 
gegevens is namelijk bepaalde wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). 
 
Hieronder zal ik antwoord geven op de volgende vragen: 
1.  welke gegevens worden verwerkt; 
2. waarom worden mijn gegevens verwerkt; 
3. worden mijn gegevens gedeeld of bewaard; 
4. welke rechten heb ik? 
 
Welke gegevens worden verwerkt? 
 
Algemene persoonsgegevens: 
-  voor- en achternaam; 
-  adresgegevens; 
-  telefoonnummer; 
-  e-mailadres; 
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier of 

vragenlijst in te vullen, mij gegevens mede te delen in correspondentie, telefonisch of tijdens een 
kennismakingsgesprek.   
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
 
Foto’s 
De foto’s die ik in opdracht voor jou maak, zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm 
van persoonsgegevens kan Fieke Tils Fotografie geen eindproduct (foto’s) leveren en is een 
overeenkomst niet mogelijk.  
 
Gegevens van mijn websitebezoekers 
Van iedere bezoeker van mijn website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan 
daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina (via het contactformulier) 
zelf invult, zoals je e-mailadres, naam  of een telefoonnummer. 
  
Surf- en klikgedrag 
Daarnaast verzamel ik informatie over je bezoek aan mijn website. Het gaat daarbij in eerste instantie 
om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je 
IP-adres. 
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Ik kan ook informatie verzamelen over welke pagina’s van mijn website je bekijkt, op welke links 
(koppelingen) je klikt, hoe vaak je mijn website bezoekt en welke andere handelingen je verricht; 
oftewel je surf- en klikgedrag. 
  
Cookies  
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling 
dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op 
die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen. 
Mijn website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies.  
 
Fieke Tils Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fieke Tils Fotografie kan echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. 
 
Geen cookies 
Jouw webbrowser zal automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser 
aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je ervoor kiezen om alle cookies 
automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die 
je bezoekt, waaronder de website van Fieke Tils Fotografie, niet meer zullen werken of door jou niet 
meer te gebruiken zijn. 
  
Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau 
Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je 
harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje 
zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van  
http://www.youronlinechoices.eu/nl/. 
Op die website kun je je inschrijven in het ‘volg-me-niet’  register. 
Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden:  
http://google.com/policies/privacy/ads/. 
 
Waarom worden mijn gegevens verwerkt? 

 
Om mijn werkzaamheden te kunnen verrichten, dien ik met je te kunnen communiceren (per mail of 
telefoon), heb ik je personalia en adresgegevens nodig (versturen album en opstellen factuur) en heb 
ik je toestemming nodig om foto’s te kunnen maken. 
 
Wil je je gegevens niet delen met Fieke Tils Fotografie? Dan kan de samenwerking helaas geen 
doorgang vinden. De gegevens zijn namelijk noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten 
af te kunnen leveren.  
 
Verder kan ik je persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van 
analyses, met als doel om zowel mijn website als mijn diensten te verbeteren. Wat betreft je surf- en 
klikgedrag en cookies kun je zelf bepalen welke informatie je deelt (zie hiervoor). 
 
Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard? 
 
Fieke Tils Fotografie zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van 
de gegevens die je hebt verstrekt. 
  

http://www.youronlinechoices.eu/nl/
http://google.com/policies/privacy/ads/
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Ik bewaar je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke 
bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.  
 
Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden in ieder geval 6 maanden bewaard op mijn (met een 
sterk wachtwoord beveiligde) computer.  
 
Daarnaast worden, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, foto’s voor onbepaalde tijd op de 
website of social media van Fieke Tils Fotografie geplaatst. Je geeft hiervoor toestemming wanneer je 
mijn algemene voorwaarden accepteert. 
 
Bij het schrijven van stukjes tekst op social media en mijn website over een fotoshoot zal ik hooguit de 
voornamen gebruiken, tenzij je mij toestemming geeft voor een uitgebreidere naamsvermelding of 
taggen. 
 
Afhankelijk van je browserinstellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd. 
 
Jouw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

  
Welke rechten heb ik? 
 
Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op 
verzoek te laten verwijderen. 
 
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de 
uitvoering van onze overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken.  
 
Mocht je er bezwaar tegen hebben dat ik jouw persoonsgegevens gebruik of wil je deze inzien, stuur 
dan een e-mail, onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie deze mail van je naam, 
adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vermeld duidelijk in je brief 
tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt. Ik zal dan binnen tien 
werkdagen reageren. 

Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in deze privacy verklaring zitten, laat mij dat dan 
alsjeblieft weten. 
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