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Privacy verklaring Photo Tiana Buonatesta

De AVG en persoonsgegevens

De AVG gaat de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Een aantal 

belangrijke wijzigingen zijn het vragen van toestemming, een informatieverplichting en een 

documentatieverplichting. Met persoonsgegevens wordt bedoeld; alle informatie over een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Informatie is identificeerbaar als deze

direct of indirect te herleiden is naar een persoon.

Wat houdt dit in voor u als klant?

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te 

beschermen en hier zorgvuldig mee om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen 

en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Photo Tiana Buonatesta. U dient zich 

ervan bewust te zijn dat Photo Tiana Buonatesta niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid 

van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy 

beleid te accepteren.

Photo Tiana Buonatesta respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
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Op welke manier wij gegevens verzamelen en welke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de werken en/of onze verplichte boekhouding 

uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Photo 

Tiana Buonatesta of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met 

andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Photo Tiana Buonatesta. Wij 

verkopen deze nooit aan derden.

Onder contactgegevens worden verstaan: door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres en btw.-nummer (in geval van een bedrijf).

Foto’s en/of projecten voor fotoboeken van uw fotoreportage/-shoot: Deze worden steeds één 

jaar bewaard om u de mogelijkheid te bieden om deze nogmaals te leveren indien u uw foto’s 

bent kwijtgeraakt of nog bestellingen wenst te plaatsen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben 

verkregen.

Photo Tiana Buonatesta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* Afhandelen van betalingen

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

* Levering van goederen of diensten

* De persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals de belastingsaangifte.
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Derden

We delen of verkopen uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van persoonsgegevens 

zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en ondernemersnummer voor de 

wettelijke verplichte boekhouding, btw en belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij de gegevens

Photo Tiana Buonatesta bewaart uw persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie 

en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Berichten 

en gegevens van 4 maanden oud, waar geen verdere opvolging nodig is, verwijderen wij.

Foto’s van een fotoreportage blijven in ons archief bewaard op een externe harde schijf die 

beveiligd is, gedurende maximaal 1 jaar. Zodat u steeds uw foto’s nogmaals kunt opvragen 

indien u uw geleverde foto’s kwijt bent. Wil je echter uit het archief verwijderd worden dan kan dit 

na eenvoudig verzoek.

Foto’s waarvoor u het akkoord heeft gegeven voor gebruik op mijn website e.d. blijven bewaard 

totdat ik van u schriftelijk bericht krijg dat u uw akkoord intrekt.

Verwijderen of aanpassen persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke

informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 

met ons op nemen.

Photo Tiana Buonatesta

Wildelandenstraat 14       4566AP       Heikant (NL)

KVK (Kamer van Koophandel NL):  59393009 BTW: NL 7897.56.043.B01

+32 475 31 93 81    /    +31 612 55 50 13 

info@phototianabuonatesta.com

Laatste update: 19 mei 2018


