
Privacy Policy 
Persoonlijke gegevens en fotobestanden 

* Uw persoonsgegevens en bestanden verwerken wij in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze worden verstrekt. Tevens vragen wij alleen de gegevens die minimaal nodig 
zijn voor doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

* Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens 
zo goed mogelijk te kunnen beschermen. 

* Wij geven absoluut geen gegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

* Uw gegevens worden binnen Fotostudio De Allermooiste gebruikt voor administratieve 
doeleinden, communicatie van uw opdracht en het uitvoering geven van uw opdracht. 

* Persoonsgegevens die zoal worden gevraagd zijn voor- en achternaam, adres, 
telefoonnummer, email, geboortedatum en naam van uw kindje, etc. 

* Grondslag voor deze gegevens is de overeengekomen opdracht. 
* Uw persoonsgegevens worden door Fotostudio De Allermooiste opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de opdracht en daarna voor in de 
financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Evenals de gemaakte foto bestanden. 

* Fotostudio De Allermooiste hanteert een systeem waarbij wachtwoorden en 
gebruikersnamen worden gebruikt die alleen bekend zijn bij de eigenaresse van Fotostudio 
de Allermooiste.  

* U heeft altijd het recht op inzage, rectificatie of  verwijdering van uw persoonsgegevens 
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u aangeven als u het niet eens bent met de 
verwerking van uw persoonsgegevens.  

* Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of  een deel 
hiervan) door ons. En u heeft het recht in de door u verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf  of  in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u 
vragen om uw legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde zaken. 

* Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fotostudio De Allermooiste, gaat 
u automatisch akkoord met de Privacy Policy van Fotostudio De Allermooiste. Dit wordt 
ook vermeld in de Algemene voorwaarden. De Privacy Policy mag ten alle tijden worden 
ingezien. 

* Al het bovenstaande waarbij alleen persoonlijke gegevens staat aangegeven, gelden ook voor 
de foto bestanden gemaakt door Fotostudio De Allermooiste. 
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