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Bijgewerkt Privacybeleid in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

Vooreerst wil ik u danken voor het vertrouwen dat u in mij stelt als fotograaf. Ik beschouw het dan ook als mijn 

verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. In dit privacybeleid wil ik u dan ook uitleggen welke gegevens er 

verzameld worden, hoe en waarvoor ze gebruikt worden om mijn diensten te kunnen uitvoeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van mijn diensten als fotograaf heb ik een aantal persoonlijke gegevens van u nodig zoals uw

naam en adres, uw telefoonnummer en eventueel ook uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de opmaak van het 

bestelformulier en voor de facturatie. De verwerking van de gegevens gebeurt op een alleenstaande computer, afgesloten van 

eender welk netwerk, met als doel een digitaal document op te slaan van de lopende bestelling en een uitgeprint document op 

papier te bekomen. Na volledige uitvoering van de bestelde diensten worden alle betrokken digitale documenten verwijderd. Enkel 

de documenten op papier worden voor de wettelijke termijn bewaard.

Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling worden bij voorkeur aangeleverd tijdens een persoonlijk 

contact op het adres van mijn woonplaats. U kunt ook gebruik maken van het bestelformulier dat u wordt bezorgd, manueel 

invullen en via de post, onder gesloten omslag, naar mijn adres sturen. Op die manier kan ik uw privacy het best beschermen.

Foto's van alle reportagewerk worden verwerkt en digitaal opgeslaan op een alleenstaande computer, afgesloten van eender welk

netwerk. De foto's worden voor een maximum termijn van 2 jaar bewaard. Ik stel het ten zeerste op prijs om maximum 6 foto's van 

een huwelijksreportage op mijn website te mogen plaatsen als voorbeelden voor toekomstige klanten. Hiervoor vraag ik steeds de 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende klant.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Indien u wenst te communiceren via e-mail dan kan dat door gebruik te maken van het e-mailadres "contact@imagedesigner.be". 

Versturen en ontvangen van e-mail verloopt via een versleuteld protocol. Niettegenstaande deze beveiliging wil ik u vragen geen 

persoonlijke gegevens op te nemen in uw berichten. Als bijkomende bescherming van uw privacy worden de e-mails, na 

beantwoorden/verwerken, van de server verwijderd. Tot zolang worden de e-mails bewaard op de servers van het hosting-bedrijf 

waar mijn website is ondergebracht.

Persoonlijk gegevens die mij hebt toevertrouwd kunnen op eenvoudig verzoek geraadpleegd worden. U hebt het recht om deze na 

te zien, te laten corrigeren of verwijderen.

Af en toe kunnen er wijzigingen worden aangebracht op deze website die mogelijks invloed hebben op het privacybeleid. Daarom is 

het aangewezen om deze pagina regelmatig eens na te lezen. Ik toets regelmatig of het privacybeleid up-to-date is. Heb je vragen of 

opmerkingen over dit privacybeleid dan kunt u mij steeds contacteren.

  


