
 

 

Privacyverklaring  

 
INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE, GEVESTIGD AAN DE KARPERBORCH 31, 5247 VH ROSMALEN EN 

INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 65660935, IS 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN 
DEZE PRIVACYVERKLARING. VOOR VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN KUN JE CONTACT OPNEMEN VIA 

INFO@INGEVANDENBROEK.NL.  

Contactgegevens 
Inge van den Broek Fotografie verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.  Hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die zij verwerkt 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Inge van den Broek Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrief  
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Inge van den Broek Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 
- Voor het opmaken van facturen 

We gebruiken de foto’s die we maken tevens op onze website in ons portfolio en op diverse social 
mediakanalen voor promotiedoeleinden. Met het aangaan van de overeenkomst ben je hiermee 
akkoord gegaan. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit kenbaar maken via 
info@ingevandenbroek.nl.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Inge van den Broek Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
Voor persoons- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres hanteren we de wettelijke 
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bewaartermijn van 7 jaar. Foto’s bewaart Inge van den Broek Fotografie 3 jaar tenzij anders 
overeengekomen. De foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden en om de klant de 
mogelijkheid te geven de foto’s opnieuw te bestellen, mocht de klant de bestanden zijn verloren.  

Inge van den Broek Fotografie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Inge van den Broek Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die 
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen 
en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak met Inge van den Broek. Het indienen van een 
klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te 
trekken. Hiervoor dien je ook  een afspraak bij Inge van den Broek te maken. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw 
verzoek.  

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Wijzigingen 
Inge van den Broek Fotografie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen 
op mijn website worden gepubliceerd.  

 

 

 

 


