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Ik vind jouw privacy erg belangrijk - hoe kan het ook anders als (ook) privacyjurist
zijnde ;-). Ik verwerk jouw gegevens daarom geheel volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Welke persoonsgegevens ik verwerk, wat de
grondslag daarvan is en hoelang ik jouw gegevens bewaar, lees je hieronder.

Wist je dat je ook rechten kan uitoefenen met betrekking jouw
persoonsgegevens? Die staan hier ook allemaal opgesomd.

1. Over mij
Simone Diederich Fotografie
Parijsboulevard 18
3541 CX Utrecht
info@simonediederichfotografie.nl
KVK: 82610053

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens?

Contact & afspraken
Om contact te onderhouden verwerk ik jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en
eventueel telefoonnummer. Ook kun je op mijn website een contactformulier
invullen. Hierbij verzamel ik alleen je naam en e-mailadres. Om afspraken in te
plannen verwerk ik jouw bedrijfsnaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Aanvraag shoot
Wanneer je een shoot wil aanvragen via mijn website, dan moet je een formulier
invullen. Ik vraag hierbij om je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is
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Wachtlijst shootdag
Soms werk ik met een wachtlijst als ik een shootdag organiseer. Ik vraag dan om
je naam en e-mailadres, zodat ik weet hoe ik je moet aanspreken en zodat ik je
kan e-mailen.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: totdat je je toestemming intrekt, of totdat de shoot wordt
gerealiseerd. Wordt de shoot niet meer gerealiseerd, dan wordt de wachtlijst per
direct verwijderd

Fotografie & nabewerking
Bij mijn werkzaamheden als fotograaf maak ik - vanzelfsprekend - foto’s. Ook krijg
ik foto’s onder mijn neus als ik foto’s ga nabewerken. Foto’s vallen onder
persoonsgegevens wanneer deze tot een persoon te zijn herleiden.
Wanneer ik mijn werk lever, dan gebruik ik jouw e-mailadres om per WeTransfer of
Pixieset de resultaten te delen.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbewerkte foto’s worden vernietigd binnen een jaar, bewerkte
foto’s worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar niet langer dan nodig is en niet
zonder dat daar een doel voor is

Taggen op social media
Soms tag ik jou op social media, bijvoorbeeld om een “behind the scenes” foto te
delen van onze shoot, of wanneer ik bezig ben met het bewerken van de foto’s uit
onze shoot. Ik kom aan jouw social media naam omdat ik deze heb opgezocht, of
omdat ik jou, of wij elkaar al volgden.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: zolang het social media bericht online staat

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie van de opdracht en/of voor mijn financiële administratie
verwerkt Diederich Legal jouw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer,
e-mailadres, factuurnummer, bankgegevens en klantnummer. Wanneer ik je
factureer voor een opdracht dan zijn jouw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres al
kenbaar bij mij omdat we eerder contact hebben gehad. Jouw adresgegevens en
jouw KvK-nummer haal ik uit het KvK-register.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van
administratie
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Review
Het kan zijn dat ik vraag of je een review wil schrijven die ik kan plaatsen op mijn
website en op mijn social media kanalen. Ik vraag dan jouw naam en/of
bedrijfsnaam, functie en ik gebruik dan ook één van de foto’s die ik voor jou heb
gemaakt.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat of zolang mijn social media
kanalen actief zijn

Urenregistratie
Ik registreer mijn uren zodat ik inzicht krijg in hoe ik mijn werkuren besteed.
Hiervoor verwerk ik alleen je (bedrijfs)naam.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang?
Voor sommige doelen verwerk ik persoonsgegevens op basis van de grondslag
“gerechtvaardigd belang”. Dit is één van de grondslagen die de AVG noemt
waarop je persoonsgegevens mag verwerken. Ik heb hiervoor mijn belang om jouw
persoonsgegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw belang (het recht op
privacy). Ik verwerk daarom niet meer gegevens dan nodig is om mijn doel te
bereiken en ik verwerk ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor
de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk)
jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:

- Wordpress
- Hostnet
- Google (Calender, Docs, Spreadsheets, Gmail, Keep, Drive)
- Piwik PRO
- Moneybird
- Dropbox
- Toggl
- Notion
- Asana
- WeTransfer
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- Pixieset

Simone Diederich Fotografie verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen
Simone Diederich Fotografie probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen
de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat ik
toch diensten inzet van buiten de EER. Ik doe dit alleen indien er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Simone Diederich Fotografie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Simone Diederich Fotografie
werkt bijvoorbeeld met tweestapsverificatie, het regelmatig veranderen van
wachtwoorden, en het niet inloggen op onbeveiligde netwerken.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Wanneer is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming? Dit is als er
automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte
persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Dit is niet
van toepassing op de diensten van Simone Diederich Fotografie.

7. Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer
je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden
informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Welke
cookies er op de website van Simone Diederich Fotografie worden geplaatst, zijn:

Functionele cookies. Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te
kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en hier
hoef ik jou geen toestemming voor te vragen.
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7. Jouw rechten

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Simone Diederich
Fotografie van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij
verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk
onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste
gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, ik de
gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het
verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw
gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je
bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van
direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Simone Diederich
Fotografie toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken
en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer ik jouw toestemming heb gekregen om jouw (bijzondere)
persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze
toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt
ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga? Dan heb je het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar
info@simonediederichfotografie.nl

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Er kunnen
namelijk ontwikkelingen plaatsvinden op gebied van wet- en regelgeving, of ik
wijzig bepaalde zaken in mijn bedrijf. Raadpleeg dan ook regelmatig mijn website
of er iets is veranderd. De nieuwste versie kun je altijd online vinden en
downloaden. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van mijn diensten, dan
ga je hiermee akkoord.
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