
PRIVACYVERKLARING (AVG) dec 2019 
 
In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 
2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –
bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie 
omgaan. 
 
Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik en met mij heel veel andere 
ondernemers zijn nog aan het ontdekken wat er wel en niet van toepassing is, dus het 
onderstaande zal met voortschrijdend inzicht in de toekomst wel eens worden aangepast. Ik 
zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst 
staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen 
geen grond zijn voor enige juridische actie. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Anouschka Hendriks Fotografie.  
 
Anouschka Hendriks Fotografie is zich ervan bewust dat jij vertrouwen in haar stelt en ziet 
het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Zij respecteert de 
privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke gegevens die aan haar worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Contactgegevens: 
Anouschka Hendriks Fotografie 
Nieuwstraat 30 
5408 RK Volkel 
06-54327464 
KvK nummer: 59391995 
 
 
Persoonsgegevens: 
 
Anouschka Hendriks Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt (zowel mondeling, 
schriftelijk, per e-mail of via een inschrijf- of contactformulier) 
 
De volgende persoonsgegevens worden door Anouschka Hendriks Fotografie verwerkt: 

- Voor- en achternaam 
- Eventuele bedrijfsnaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer(s)  
- E-mailadres(sen) 
- Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in 

correspondentie 
- Bankgegevens 
- KvK-nummer 
- Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement 



Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
 
In principe sla ik geen gevoelig informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. 
Dus informatie over etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. 
komen in mijn gegevens niet voor. 
 
De website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
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 en 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. Als je er van overtuigd bent dat 
er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met mij op via anouschka.hendriks@ziggo.nl, dan verwijder ik deze 
informatie. 
 
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt: 
 
Anouschka Hendriks Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling. 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren. 
- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten. 
- Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren. 
- Mijn werk te laten zien (via Direct Marketing en Social Media Marketing) 
- Anouschka Hendriks Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk 

toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. 
-  

 
 
Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden: 
 
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie, in mijn email programma 
en in mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s 
zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een 
firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn 
website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze 
gegevens. Ook deze is beschermd met een code. 
 
Anouschka Hendriks 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 op met anouschka.hendriks@ziggo.nl 
 

 



Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard: 
 
Anouschka Hendriks Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij 
hanteert de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
Anouschka Hendriks Fotografie bewaart je naam, adres en overige contactgegevens voor 
eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen 
van deze persoonsgegevens. Ook voor de gemaakte foto’s hanteert zij geen vaste termijn 
voor verwijdering maar met enige regelmaat schoont zij haar gegevens op. Gegevens van 
relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 7 jaar verwijderd uit mijn 
systemen. 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
 
Anouschka Hendriks Fotografie gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en 
verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Anouschka Hendriks Fotografie zal je gegevens 
uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Mijn website wordt gehost door WIX.com. Hierbij verwijs ik naar hun Privacyverklaring: 
https://nl.wix.com/about/privacy 
 
 
Toestemming: 
 
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, zich inschrijft voor 
een workshop/cursus, online een afspraak maakt, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag 
opslaan op de manier zoals hierboven aangegeven. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Anouschka Hendriks Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, 
te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anouschka.hendriks@ziggo.nl. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ 



(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw 
privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  

Anouschka Hendriks Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar 
Autoriteit Persoonsgegevens:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons 
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Anouschka Hendriks Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of - systemen, zonder 
dat daar een mens tussen zit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


