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Barend Houtsmuller Fotografie doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze Privacy 

Policy staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. We informeren u hoe we inzage geven 

in uw persoonlijke data en hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen.

Om goede service te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen 

beschikken en deze in het kader van onze overeenkomst kunnen gebruiken. In de Algemene Veror-

dening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied 

van privacy en de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens dienen om te gaan. 

 

Uw recht op privacy

In ons bedrijf worden persoonlijke gegevens over u vastgelegd. Als klant hebt u recht op bescher-

ming van uw persoonlijke gegevens. Barend Houtsmuller Fotografie heeft passende maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen datalekken of enige vorm van onrechtmati-

ge verwerking. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van encryptie.

Andere bedrijven of personen die namens Barend Houtsmuller Fotografie toegang hebben tot uw 

gegevens zijn direct of indirect betrokken bij het werk dat wij met u maken. 

Verwerkingsgrond 

Barend Houtsmuller Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Barend 

 Houtsmuller Fotografie met betrokkene heeft gesloten; 

3. Barend Houtsmuller Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;

4. er een gerechtvaardigd belang van Barend Houtsmuller Fotografie bestaat, waaronder mede 

 wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van 

 Barend Houtsmuller Fotografie aan betrokkene. 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk 

is voor het doel van de verwerking. De informatie die wij opslaan zijn basisgegevens zoals NAW, 

e-mail, telefoonnummer, en na opdracht ook uw bankrekeningnummer. Wanneer gegevens voor 

andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming 

nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken 

voor het afhandelen van uw aanvraag. Bijvoorbeeld een kennismakingsafspraak voor een fotoshoot 

of het stellen van een vraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en 

nooit aan derden verstrekt. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw aanvraag of 

verzoek vernietigd.
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Gebruik van cookies op de website 

Barend Houtsmuller Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij analyseren de 

wijze waarop bezoekers onze website gebruiken om deze beter op de wensen van bezoekers te 

kunnen afstemmen. Informatie van een bezoek aan onze website wordt nooit gebruikt om individue-

le bezoekers te identificeren. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaat-

sen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud kunnen aanbie-

den. 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 instellin-

gen van de browser verwijderen. 

 

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw 

gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek 

doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming? Dan kunt u uw vraag sturen naar foto@houtsmuller.com .

 

Onze contactinformatie

Barend Houtsmuller Fotografie

Telefoonnummer: +31 62 70 85 900

Mail: foto@houtsmuller.com

BTWnr: NL076238982B03

KvKnr: 67480454

Website:  www.houtsmuller.com

Adres: William Barlowlaan 157

 1086 ZR Amsterdam


