
Privacyverklaring & Algemene voorwaarden 

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten vraag ik om jouw 

persoonsgegevens. Ook de foto’s die gemaakt worden vallen onder beschermde 

persoonsgegevens. Ingrid Hoogerdijk houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het 

navolgende beleid. 

 

Verantwoordelijken 

Ingrid Hoogerdijk Fotografie, statutair gevestigd aan de,  Eikenheuvelweg, 19A, 

5406NA, Uden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel Brabant onder nummer KVK-nummer 66566142. Te bereiken via 

Telefoonnummer: 06-45506123 en emailadres: info@ingridhoogerdijk.nl   

 

Waarvoor verwerk ik jouw gegevens? 

In het kader van mijn dienstverlening leg ik gegevens vast. In het Dataregister is dit 

uitgewerkt. 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens omdat: 

 Je het contactformulier op de website invult, 

 Ik facturen verstuur naar jouw adres, 

 Ik de gemaakte foto’s moet opslaan. 

 Voor statistische analyses. 

 

Gebruik van de gemaakte foto’s 

Als je instemt met een opdracht, geef je mij automatisch toestemming om het fotografisch 

materiaal op mijn website en social media te tonen. Je kunt het mij schriftelijk laten weten 

indien je hiermee niet akkoord gaat.  
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Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens? 

Ik bewaar jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Ingrid Hoogerdijk. 

Ook na afloop van onze dienstverlening ben ik wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog 

te bewaren. Tot slot kijk ik daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten 

aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen ik jouw gegevens, behalve de 

foto’s die ik gebruik op mijn social media. Je hebt altijd het recht om mij te vragen om je 

gegevens te verwijderen. 

Wil je dat ik jouw gegevens uit ons bestand verwijder? Stuur mij dan een e-mail.  

 

Recht op inzage en controle 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met 

betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van 

persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken 

tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Bevat het door mij verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan 

kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen. 

 

Heb je nog vragen over dit privacybeleid? 

Stuur dan een e-mail naar info@ingridhoogerdijk.nl. Ook als je vragen hebt over jouw 

gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken.  

  

Wijzigingen 

Ik behoud mij  te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je 

echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze 

website. 
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Klachten 

Heb je een klacht over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens omga? Dan kan je 

deze indienen bij mij door een e-mail te sturen met als onderwerp "Klacht". Ook kun je een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ik heb het recht om dit privacy statement aan te passen. Ik adviseer je om dit privacy 

statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw 

persoonsgegevens aan mij verstrekt. 

Algemene voorwaarden 

Ik maak gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho. Deze algemene voorwaarden 

kun je bij mij opvragen via de mail.aa 


