
	

P R I V A C Y  P O L I C Y  
 

Je leest op dit moment de privacy policy, in het kader van de AVG van Renske Zwaan. Renske Zwaan richt zich op 

het fotografisch vastleggen van bruiloften, koppels en individuele portretten. Deze privacyverklaring richt zich op 

de diensten van Renske Zwaan. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Renske Zwaan verzameld worden. 

Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan 

aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.  

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Renske Zwaan, voel je dan vrij om 

contact op te nemen. 

www.renskezwaan.com | info@renskezwaan.com | +31 647558440 | KVK 74232673 

Renske Zwaan, Fotograaf, gevestigd in Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Renske Zwaan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens worden verwerkt: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 
telefonisch 

• Bankrekeningnummer (alleen bij betalingen) 



 

2. DOELEINDEN VAN GEBRUIK 

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Renske Zwaan. Deze worden onderstaand 

toegelicht.   

1. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Renske Zwaan via het contactformulier op 

de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact op te nemen of een 

voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving. 

2. Facturering 

Om de factuur voor mijn fotografische diensten aan je toe te kunnen sturen, heb ik jouw persoonsgegevens 

nodig zoals je naam, adres, woonplaats maar ook e-mailadres.   

3. Goederen en diensten bij je af te leveren 

Indien je losse afdrukken of een album bestelt bij Renske Zwaan, zijn je adresgegevens noodzakelijk zodat de 

producten naar je toegezonden of afgegeven kunnen worden. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw 

uitdrukkelijke toestemming en staan in dienst van de uitvoering van de overeenkomsten die zijn aangegaan, dan 

wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties. 

 

3. SAMENWERKING MET OVERIGE DIENSTEN 

De gegevens die Renske Zwaan ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

1. Gmail (hosting) 

De e-mail van Renske Zwaan wordt gehost bij gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, 

worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van gmail. 

2. Pic-time 

Renske Zwaan levert een digitaal fotoalbum, gehost via Pic-time. De foto’s worden geüpload in een online 

galerie van Pic-time en zijn alleen toegankelijk voor de betreffende klant en fotograaf. Na 3 maanden worden de 

foto’s die in opdracht gemaakt zijn, verwijdert van deze site. E-mailadres en foto’s zijn nodig voor het gebruik 

van de betreffende dienst van Pic-time. 



3. Social media 

Voor promotionele doeleinden zoals omschreven in de algemene voorwaarden. Het gaat hierbij om foto’s en 

eventueel je voornaam, mits je / jullie hier schriftelijk toestemming voor hebt / hebben gegeven. 

 

4. BEWAREN VAN GEGEVENS 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Renske Zwaan, maar nooit langer dan noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van activiteiten of dan wettelijk verplicht. De volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd: 

1. Facturen gedurende 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht 

2. Persoonsgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat Renske Zwaan wordt beëindigd. 

 

5. BEVEILIGING VAN GEGEVENS 

Renske Zwaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt zorgvuldige maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan alsjeblieft contact op via info@renskezwaan.com. 

 

6. WELKE COOKIES 

Renske Zwaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken 

op je privacy en enkel het gebruik van de website monitoren. 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 

worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt. 

 

 

 

 



7. JOUW RECHTEN 

1. Recht op inzage 

Je hebt ten allen tijden het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Renske Zwaan vastgelegd en bewaard 

worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Renske Zwaan. Je krijgt dan 

een overzicht van jouw gegevens die door Renske Zwaan bewaard zijn.  

2. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door 

Renske Zwaan. Wijzigingen kan je schriftelijk of mondeling doorgeven. Een wijziging wordt schriftelijk bevestigd. 

3. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Renske Zwaan vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen 

van jouw gegevens. Met uitzondering van de gegevens die Renske Zwaan volgens te Wet dient te kunnen 

weerleggen. 

4. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Renske Zwaan niet 

op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.  

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Renske Zwaan jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van 

jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@renskezwaan.com. Het streven is om 

binnen één week hierop te reageren. 

 

8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Renske Zwaan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het delen van 

jouw gegevens met derden zal altijd in schriftelijk overleg gebeuren. 

 


