
Privacy verklaring 

Van Cornelie’s Foto &  Design studio,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVK 
nummer 09161528, gevestigd aan de Fernhoutstraat 15 6717 MD in Ede. De persoonsgegevens die 
wij verwerken zijn van klanten en mensen die interesse hebben in onze diensten en/of producten. 

En mensen die direct aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waarmee wij een zakelijke 
relatie hebben. B.v onze leveranciers.  

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat we doen met jouw gegevens en waar we ze bewaren. We 
doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk  na te streven volgens de wet van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG).  

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 Bankgegevens 

 E-mailadres 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, afspraken en 

telefonisch contact 

 Gegevens over jouw activiteiten op onze websites 

 Foto’s 

Cornelie’s Foto studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 We een overeenkomst met je kunnen sluiten zodra je ons boekt 

 Het afhandelen van jouw betaling 

 Voor marketing-en promotiedoeleinden 

 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 

 Cornelie’s Foto studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte. 

  

Persoonlijke gegevens en digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen of genoteerd: 

 Computer/laptop 

 Externe harde schijven ( back-up) 

 Mobiele telefoon 

 USB sticks 

 Geheugenkaartjes 

 In een agenda / notitieblok 
 

We gebruiken jullie gegevens alleen en uitsluitend door en in het belang van Cornelies’ Foto & 
design studio. We dragen nooit zomaar iets over aan derden (echter alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Wij 
beveiligen alle gegevens met unieke wachtwoorden zodat niemand erbij kan behalve wijzelf. 
Tevens gebruiken wij software om onze computers zo goed mogelijk tegen hackers te beveiligen. 

 

 

 



Daarnaast kunnen gegevens/foto’s doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokkenen 

derde,  

Te denken aan: 

 De boekhouder 
 We transfer voor het verzenden van de gemaakte foto’s van jullie om alvast de 1e indruk te 

laten zien. 
 Vaklabs voor het laten afdrukken van albums en foto’s 
 Collega’s voor bv back up van een fotoreportage 
 etc 

 

Hierbij geldt wel dat wij van de meeste leveranciers verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten 
(of zijn we daar mee bezig of is de intentie daarvoor aanwezig), zodat er duidelijke afspraken zijn 
en jullie gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt. 

Cornelie’s Fotostudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto’s die gemaakt zijn volgens opdracht 
worden minimaal 2 jaar bewaard en kunnen daarna verwijderd worden,of zoveel korter of 
langer als wordt overeengekomen. Foto's die we gebruiken voor marketingdoeleinden, award 
inzendingen of ons portfolio worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Cornelies Foto studio gebruikt ook cookies op haar website. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.      
Neem hiervoor contact met ons op. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via info@corneliesfotostudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Cornelies fotostudio  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en doet haar uiterste best 
om hiermee zorgvuldig om te gaan.  

Cornelies Fotostudio houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze 
verklaring daarom regelmatig, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. 
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