
PRIVACY STATEMENT KROONMOMENT FOTOGRAFIE (AVG) 
Op 25 mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verorderning Gegevensbescherming) in werking gegaan. Deze wet  
brengt allerlei rechten en plichten mee op het gebied van privacy en het omgaan met persoonsgegevens. Een 
foto is bijvoorbeeld ook een persoonsgegeven. Daarom is het belangrijk en noodzakelijk dat ik uitleg wat ik 
precies met je persoonsgegevens doe.  
Chantal van de Giesen-de Kroon is namens Kroonmoment Fotografie verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS VAN KROONMOMENT FOTOGRAFIE - http://www.kroonmoment.nl 
Mendelssohnlaan 14 - 4837 CV Breda - chantal@kroonmoment.nl - KVK 56326513 
 
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK - Kroonmoment Fotografie verwerkt je persoonsgegevens 
doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder 
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

• Voor - en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Overige persoonsgegevens die je hebt gedeeld bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, in 

correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek 
 
 
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK - Mijn website heeft niet 
de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 
hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad 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. minderjarige. 
Daarnaast kan een foto iets vertellen over jouw geloof, afkomst of seksuele voorkeur. Deze informatie valt 
volgens de AVG onder 'bijzondere persoonsgegevens'. Ik ga discreet om met je gegevens en zal deze alleen 
delen met derden, nadat ik toestemming van je heb gekregen. Daarnaast zal ik nooit persoonsgegevens als 
adres, telefoonnummer, email enz openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij wij dat hebben 
afgesproken. 
 
 
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK 
Kroonmoment Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens op wettelijke gronden en voor de volgende doelen:  

• Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten  
• Om je te kunnen informeren en/of afspraken te kunnen maken 
• Voor het uitvoeren van de administratie 
• Om goederen en diensten bij je af te leveren 
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen en andere 
 dwingende wet- en regelgeving);   

 Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vo ́o ́r de 
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.  

 

 



GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING - Kroonmoment Fotografie neemt niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een 
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kroonmoment Fotografie) tussen zit.  

 

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN - Kroonmoment Fotografie gebruikt de 
volgende computerprogramma's of -systemen:  

• Typeform – een plugin voor wordpress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden 
bewaard. Mocht u hier gegevens hebben ingevuld, dan blijft dit (alleen inzichtelijk voor Kroonmoment 
Fotografie) bewaard in deze plugin.  

• De mailbox van Kroonmoment Fotografie – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact 
bewaard blijft voor  

• Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden 
bewaard op de harde schijf van Kroonmoment Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door 
een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Kroonmoment 
Fotografie.  

 

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR - Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht eb op grond van de wetgeving. De aangeleverde foto's van 
een fotoshoot bewaar ik maximaal 2 jaar. Verder bewaar ik verstuurde facturen in ieder geval zeven jaar, in 
verband met de fiscale bewaarplicht. En persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een 
contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek bewaar ik 
zolang Kroonmoment Fotografie actief zal zijn.  

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN - Kroonmoment Fotografie gebruikt geen cookies of 
vergelijkbare technieken.  

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN - Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Kroonmoment Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG - Kroonmoment Fotografie neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd 
door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Kroonmoment 
Fotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via chantal@kroonmoment.nl 

 

 


