
 
 

PRIVACYVERKLARING  

Met dit document mijn privacyverklaring conform AVG. Volgens de wet 
moet deze verklaring in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven zijn. 
Mocht ik onverhoopt iets hebben gemist,  of mocht er iets onduidelijk zijn, 
schroom niet om mij dat te laten weten via contact@anialiesting.com  
  
Lomm, mei 2018  
  
1. Bedrijfsgegevens  

Ania Liesting Fotografie  
 

Hanikerweg 18A 
5943NB Lomm 
 
 
KvK: 66726484 
 

 
2. Doel  

In mijn bedrijf werk ik als zzp-er. Ik behandel alle verkregen gegevens 
vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik 
van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 
genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. 
Verder deel ik uw gegevens met niemand.  

 
Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, 
e-mailadres en overige contactgegevens die u aan mij verstrekt. De 
verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen 
nemen. Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan uw 
gegevens verstrekt worden.    

 
3. Deze gegevens worden verzameld 

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst 
en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.  
  
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar 
bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s 
verliezen. Mocht u erom vragen, dan verwijder ik per direct alle 
bestanden en gegevens.     

 
4. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met  

A. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de 
fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële 
administratie.  



B. Voor e-mail, agenda, back up van bewerkte foto’s en website 
statistieken maak ik gebruik van Google.  Hierop is deze 
privacyverklaring van toepassing: 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

 

C. Om de foto’s uit een fotoshoot aan jullie te presenteren en 
nabestelling te realiseren, gebruik ik PicturePresent. Hierop is deze 
privacyverklaring van toepassing:	
https://picturepresent.nl/algemene-
voorwaarden/#PrivacyStatement  

 
D. Het versturen van foto’s gaat meestal via TransferXL. Hierop is 

deze privacyverklaring van toepassing: 
https://transferxl.com/legal/privacy  
 

 

5. Bewaarduur van uw gegevens 

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te 
verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig. 

 
 
6. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens 

Uw gegevens worden op een goed beveiligde pc bewaard, met losse 
harddisks, welke geen verbinding hebben met een netwerk. Ik gebruik 
alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een 
apart wachtwoord. 

 
 
7. Recht op inzage, correctie en verwijdering 

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw 
gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via 
contact@anialiesting.com  

 
 
8. Recht op intrekking van verleende toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de 
hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te 
trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals 
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële 
administratie). 
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s 
(portretrecht, zoals een modelovereenkomst / vrijwaringverklaring) 
zijn uitgesloten van het recht op intrekking. 

 
 
9. Recht om een klacht in te dienen 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


