
Privacy statement Fotografie Theonie 
 
1. 
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Fotografie Theonie verzameld 
worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je 
je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze 
verklaring. 
 
Fotografie Theonie 
Raupplaan 26 
5673AX Nuenen 
0621552342 
info@fotografietheonie.nl 
BTW.Nr NL003048558B8| KVK Nr 76114503 
Fotografie Theonie is een eenmanszaak en wordt gedreven door Theonie 
Seubring 
 
 
 
2. Doel gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Hieronder 
wordt uitgelegd waarvoor. 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt via de website 
van fotografie Theonie. 
Dit betreft alleen gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden 
zoals Tel.nr. emailadres. 
Ook kan een adres gevraagd worden om later producten te kunnen opsturen. 
 Analytics 
De website van Fotografie Theonie verzamelt jouw gegevens om de website te 
verbeteren. 
Dit gebeurt met Google analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet 
gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals 
de duur van je websitebezoek 
of de pagina’s die je veel bezoekt. 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming 
dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan dan wel 
omdat verwerking noodzakelijk is om de diensten te kunnen uitvoeren. 
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3. Ontvangers 
De gegevens die Fotografie Theonie ontvangt en verwerkt worden beheerd 
d.m.v. 
Hostnet.  
De email van Fotografie Theonie wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact 
opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails 
opgeslagen op de servers van hostnet. 
Wordpress engine 
De website en backups van de website worden gehost bij Wordpress engine. 
Gegevens die jij achterlaat op de website van Fotografie Theonie zijn op de 
servers van WP engine opgeslagen. 
Pass Gallery 
Foto’s worden middels een online gallery toegestuurd, deze is ondergebracht 
bij Pass gallery. 
 

 
 

4. Opslag periode 
Jouw gegevens worden bewaard door Fotografie Theonie maar nooit langer 
dan nodig is voor de uit te voeren activiteiten, tenzij we op grond van de 
wettelijke verplichting jouw gegevens langer moeten bewaren. 
Contact 
Op het moment dat jij contact opneemt met Fotografie worden jouw gegevens 
zoals naam emailadres etc opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens 
worden tot maximaal 2 jaar bewaard. 
Foto’s worden na levering van de dienst verplaatst naar een externe schijf. 
De gegevens die analytics verzamelt zijn anoniem. 
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door Google Analytics. 
 
5 Beveiliging 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je 
gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en 
software. 
Deze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord. 
Jouw bezoek aan de website van Fotografie Theonie wordt beveiligd d.m.v. een 
SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding prive is.  Je herkent deze 
beveiliging aan het groene slotje voor de URL 
 
 
 



6 Recht op inzage 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 
Fotografie Theonie  
Vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen. 
Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om 
dit te laten rectificeren door fotografie Theonie. 
Recht op wissen van gegevens. 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Fotografie Theonie vastgelegd zijn? Dan 
heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 
Recht op indienen van  een klacht. 
Je hebt het recht  om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, 
als je vindt dat Fotografie Theonie niet op de juiste manier met jouw gegevens 
omgaat.  Dit kan via deze link 
Recht op stop gegevensgebruik. 
Wil jij niet dat Fotografie Theonie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het 
recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 
 
7 Plichten 
Fotografie Theonie verwerkt persoonsgegevens op grond van een 
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het 
aanbieden van diensten of producten van Fotografie Theonie via email. Jouw 
gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren , zijn de minimale benodigde 
gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens 
niet worden aangeleverd, kan Fotografie Theonie de betreffende dienst niet 
aanbieden. 
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Fotografie Theonie met 
anderen dan   hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw 
toestemming voor worden gevraagd. 
 

 
 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

