
Privacy verklaring Fotostudio Duo 
 
ARTIKEL 1: Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Fotostudio Duo is een onderneming van Rose Bakker  
Fotostudio Duo kan persoonsgegevens van u verwerken,doordat u gebruik maakt van de 
diensten van Fotostudioduo en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. 
 
De fotografen van  fotostudioduo maken foto’s waarop jij herkenbaar staat afgebeeld. Daarom 
zijn foto’s ook als persoonsgegevens aangemerkt. 
Fotostudio Duo kan daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerken 

- voor en achternaam 
- straat en huisnummer 
- postcode en woonplaats 
- geboortedatum 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 

 
ARTIKEL 2:Met welk doel verwerkt fotostudio Duo jouw persoonsgegevens 
Fotostudio Duo verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten of te sluiten overeenkomst, doorgaans bestaande uit een opdracht gerelateerd aan 
fotografie. Daarnaast kan Fotostudio Duo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van 
het uitvoeren van daaraan gekoppelde leveringen van bijvoorbeeld afdrukken, albums of 
beeldbewerking. 
 
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt ten behoeve van marketing activiteiten, 
waaronder het van tijd tot tijd versturen van een digitale nieuwsbrief. Dit doet fotostudioduo 
alleen met de verkregen persoonsgegevens in het kader van de gesloten overeenkomst. Indien 
u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, dan kunt u zichzelf afmelden via een link die 
onderaan de nieuwsbrief gegeven word.  
 
Fotostudio Duo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per email of andere media 
contact met u op te kunnen nemen. 
 
 
ARTIKEL 3: Hoelang bewaard Fotostudio Duo uw gegevens 
Fotostudio Duo bewaard uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren,waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Foto´s worden minimaal 3 maanden bewaard voor eventuele nabestellingen. Na deze periode 
bewaard Fotostudio Duo naar eigen inzicht een gedeelte van de foto´s ten behoeve van 
promotie op de website of diverse social media tenzij uw schriftelijk heeft aangegeven dit niet 
te willen. 
 
ARTIKEL 4: Delen met anderen 
Fotostudio Duo verwerkt alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
Met derde partijen heeft Fotostudio Duo een verwerkers overeenkomst en/of verwijst 
Fotostudio Duo naar hun privacy verklaring. Voor inzage welke derde partijen Fotostudio 
Duo werk kunt u opvragen door een email te sturen naar info@fotostudioduo.nl 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. 
 



 
 
Artikel 5:  In kaart brengen website bezoek 
Uw internet gedrag en IP adres op de website van Fotostudioduo en daaraan gelinieerde 
handelsnamen worden geregistreerd 
 
Op de website van Fotostudio Duo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opgravingen en gegevens die 
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse avondbezoek en 
klikgedrag op de website. Deze informatie word gebruikt om de werking van de website te 
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 
derden verstrekt. De website van Fotostudio maakt geen gebruik van cookies 
 
 
ARTIKEL 6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fotostudioduo.nl 
Persoonsgegevens welke gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrief kun je ten 
alle tijden inzien, rectificeren of verwijderen. De link hiervoor vind je in elke nieuwsbrief. 
Er zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek gereageerd 
worden. Uiteraard word hierbij rekening gehouden met de minimale wettelijke bewaartermijn. 
Voordat de sessie start krijgt u een inschrijfformulier, indien u bezwaar heeft tegen 
verwerking van uw persoonsgegevens kan dit er toe leiden dat we de opdracht niet voor u uit 
kunnen voeren. 
 
 
ARTIKEL 7:  Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Fotostudio Duo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligt zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens neem dan contact met 
ons op.  
Contactgegevens 
 Rosé Bakker vertegenwoordiger van Fotostudio Duo is als volgt te bereiken 

- Postadres : Daniel Stalpertstraat 105- 2A, 1072XD Amsterdam 
- Telefoon:  06-10134615 
- Email adres: info@fotostudioduo.nl 
- Website: www.fotostudioduo.nl 
- Kamer van koophandel:  

 
Artikel 8: Wijzigen Privacy statement 
Fotostudio Duo behoud het recht hun privacyverklaring van tijd tot tijd te updaten en te 
herzien ter aanpassing van wettelijke en andere ontwikkelingen. Raadpleeg regelmatig deze 
verklaring om van de wijzigingen in deze verklaringen op de hoogte te blijven 
 
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018-05-24  
 
 


