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INLEIDING 
LinStra Fotografie hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en relaties. Daarom is zij graag transparant over welke 

gegevens zij over u verzamelt, voor welke doeleinden zij deze gegevens bewaart en hoe zij deze gegevens zo goed mogelijk 

beschermt. In dit Privacy Statement licht zij graag toe welk privacy beleid zij voert. 

1.  GDPR/AVG WETGEVING 
Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de 

Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de 

bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.  

 

Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link:  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Waar in dit document de term GDPR vermeld staat, kan dit tevens vervangen worden door de term AVG. 

2. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS 

Wat verstaat LinStra Fotografie onder persoonsgegevens in de context van de dienstverlening van LinStra Fotografie? 

• Persoonsgegevens 

• Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Gegevens die een natuurlijk persoon direct of indirect herleidbaar 

maken. 

De GDPR slaat op Natuurlijke Personen en niet op Rechtspersonen. 

3. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

In dit Privacy Statement licht LinStra Fotografie toe welke gegevens zij verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens 

gebruikt worden. Dit doet zij op basis van de verschillende manieren waarop zij persoonsgegevens verkrijgt. 

4. WELKE GRONDSLAG? 

LinStra Fotografie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden: 

- Wettelijke verplichting 

- Uitvoering van een overeenkomst 

- Verkregen toestemming van betrokkene(n) 

- Gerechtvaardigd belang 

5. WELKE GEGEVENS VERWERKT LINSTRA FOTOGRAFIE EN MET WELK DOEL? 

Zoals u zult begrijpen, slaat LinStra Fotografie gegevens van haar klanten en relaties op en deelt LinStra Fotografie deze gegevens 

met derden als dat noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst of in het kader van het voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurlijk_persoon
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon


A. PERSOONLIJKE GEGEVENS T.B.V. HET VASTLEGGEN VAN ALLE RELEVANTE AFSPRAKEN IN 

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN 

• In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft: 

- geslacht 

- voornamen en achternaam 

- e-mailadres 

- vast en/of mobiel telefoonnummer 

- adres, postcode en plaats 

Doel:  

Deze gegevens zijn nodig om alle afspraken die betrekking hebben op het uitvoeren van onze diensten vast te leggen in een 

rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de opdrachtbevestigingen van de klanten aan LinStra 

Fotografie.  

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS T.B.V. DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN FACTURATIE 

- geslacht 

- voornamen en achternaam 

- e-mailadres 

- vast en/of mobiel telefoonnummer 

- adres, postcode en plaats 

- bankrekeningnummer 

Doel:  

Deze gegevens zijn nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te 

kunnen maken.  

C. AFBEELDINGEN VAN PERSONEN 
LinStra Fotografie maakt foto’s en bewegende beelden, die herleidbaar (kunnen) zijn tot concrete personen. Als dat 

het geval is, en voor zover mogelijk en realistisch, vraagt LinStra Fotografie vooraf aan de betrokkene(n) 

toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. 

Doel: 

Uitvoering van de overeenkomst, het aanleggen van een portfolio. 

6. COOKIES 
LinStra Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 

onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

7. HOE HOUDT LINSTRA FOTOGRAFIE UW DATA VEILIG? 
Linstra Fotografie streeft er uiteraard naar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, rekening houdend met de stand van de 

techniek en de daarbij betrokken kosten, door middel van passende organisatorische en technische maatregelen. 



A. KANTOORAUTOMATISERING 
LinStra Fotografie werkt met macOS als standaard kantoorautomatisering. De functies die LinStra Fotografie hierbij 

gebruikt zijn: e-mail, opslag van bestanden, tekstverwerker, spreadsheet, presentaties, agenda en contactpersonen. Back- 

ups van deze gegevens worden automatisch en ‘real time’ gegenereerd. Gegevens die opgeslagen kunnen zijn in de iCloud 

omgeving zijn: 

- bedrijfsnamen 

- persoonsnamen contactpersonen 

- e-mailadressen 

- adressen, postcodes, woonplaatsen 

- telefoonnummers 

- KvK nummers 

B. HET GEBRUIK VAN COMPUTERS BINNEN LINSTRA FOTOGRAFIE:  
Wij maken gebruik van computers voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze computers zijn voorzien van de 

volgende beveiligingsmaatregelen: wachtwoordbeveiliging middels een lokaal toegangswachtwoord, encryptie op de 

lokale en externe hard disk en geïnstalleerde anti-virus software.  

C. DE WEBSITE VAN LINSTRA FOTOGRAFIE: 
De website van LinStra Fotografie (www.linstrafotografie.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via 

de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn. 

8. BEWAARTERMIJNEN 
• Persoonsgegevens: 

• Persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na beëindiging van de dienstverlening. Als op grond van wetgeving een 

langere bewaarplicht geldt, wordt de wettelijke bewaartermijn toegepast. 

• Gemaakte beelden: Duur van de opslag 

• Beelden worden tien jaar bewaard voor opdrachtgevers. Beelden die ook opgenomen zijn in de online portfolio op 

www.linstrafotografie.nl worden voor onbeperkte duur bewaard. 

9. PROTOCOLLEN MET BETREKKING TOT DE GDPR 

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u/de betrokkene recht op: 

• informatie, inzage, correctie, aanvulling 

• verwijdering, afscherming, beperking, verzet 

• overdraagbaarheid 

• intrekking van eerder gegeven toestemming 

 

Betrokkene dient een e-mail met daarin het concrete verzoek met betrekking tot één van deze rechten te sturen naar het volgende 

e-mailadres: avg@linstrafotografie.nl. Aan een dergelijk verzoek zal door LinStra Fotografie vervolgens binnen 14 dagen voldaan 

worden. 

http://www.linstrafotografie.nl


10. VERWERKERSOVEREENKOMSTEN T.B.V. SAMENWERKINGEN MET ANDERE BEDRIJVEN 

Linstra Fotografie werkt ook samen met andere bedrijven om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Met elk ander 

bedrijf waarmee LinStra Fotografie samenwerkt en die persoonsgegevens van klanten opslaan, heeft LinStra Fotografie een 

verwerkersovereenkomst gesloten. Deze bedrijven voldoen daarmee aan de eisen van de GDPR en hanteren hetzelfde niveau van 

veiligheid. 

11.  DATALEKKEN 
In het geval van een datalek wordt dit intern vastgelegd en zal LinStra Fotografie binnen 72 uur na kennisneming overwegen of er 

een wettelijke verplichting is voor het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n). 

12. VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS EN CONTACT 
LinStra Fotografie  heeft een DPO (Data Protection Officer) aangesteld, die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Privacy Statement kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection 

Officer).   

De contactgegevens van de DPO (Data Protection Officer) zijn: 

• Naam: mevrouw L.M. (Linda) Straathof 

• E-mail: avg@linstrafotografie.nl 

Bovenstaand e-mailadres is door LinStra Fotografie specifiek voor dit doel aangemaakt. 

13. LOCATIE PRIVACY STATEMENT 
Dit Privacy Statement kunt u tevens vinden op de website van LinStra Fotografie via onderstaande link: link 

14. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT 
Indien LinStra Fotografie mocht besluiten haar privacy beleid aan te passen, worden de wijzigingen direct opgenomen in dit 

Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van 

eventuele wijzigingen. 

De laatste wijziging in het Privacy Statement is gedaan op: 15 september 2020. 
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