
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
 

Privacyverklaring betreft persoonlijke gegevens 
 
Fotografechristha gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (8925HM) aan de Eelsmastate 20, 
hierna te noemen “Fotografechristha” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met 
persoonsgegevens van haar klanten. Fotografechristha verwerkt uw persoonsgegevens dan ook 
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring 
informeert Fotografechristha u over de manier waarop fotografechristha uw persoonsgegevens 
verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft 
alleen betrekking op de diensten die door Fotografechristha worden aangeboden. 
 
FotografeChristha zal met zorg omgaan u persoonlijke gegevens. Deze zullen niet met derde 
partijen worden gedeeld, tenzij u hier zelf toestemming heeft voor gegeven.  
 
 * Welke persoonlijke gegevens deelt u met Fotografechristha via het contact formulier.  
 
  De volgende gegevens krijgen wij van u binnen: IP Adres, naam en email. Deze zijn 
strikt persoonlijk en zullen wij niet delen met andere partijen. Wij gebruiken deze gegevens 
om met uw in contact te komen. Zo weten wij wie u bent en kunnen wij u beantwoorden. 
 
 
* Welke persoonlijke gegevens deelt u met Fotografechristha via facebook. 
 
  Via facebook (Messenger), hebben wij geen controle op uw gegevens. Deze worden 
door facebook beheert. Hiervoor kunt u bij facebook terecht voor hun AVG.  

 
 
 
* Welke persoonlijke gegevens deelt u met Fotografechristha na het maken van de sessie. 
 
  Wij hebben de foto’s in beheer die van u gemaakt zijn of door ons gemaakt zijn. Deze 
staan offline op onze harde schrijf voor minimaal 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. Wij 
beheren de foto’s in persoonlijke mappen waarbij u naam wordt vermeld. Hierdoor kunnen 
wij laten de beelden later makkelijker opzoeken, wanneer u hier na vraagt.  
 

 
* Welke persoonlijke gegevens deelt u met Fotografechristha bij ontvangst van de foto’s. 
 
  De foto’s worden geleverd op CD/DVD tenzij u koos voor een USB. Op deze manier 
ontvangt u direct de foto’s. Zonder dat een derde partij de foto’s te zien krijgt.   
 
Privacyverklaring betreft portfolio en online gebruik 



 
FotografeChristha zal ten alle tijden de beelden met zorg beheren. U geeft schriftelijk 
toestemming, voor het gebruik van het beeldmateriaal voor portfolio, online, reclame en 
drukwerk. Wanneer u geen toestemming geeft worden de beelden nergens voor gebruikt. U 
kunt altijd terug komen op u besluit, om toestemming te geven voor openbaar gebruik. Dan 
zullen de beelden door ons worden verwijderd van het online platform en portfolio. 
 

 

 
 
Privacyverklaring betreft risco’s van datalek. 

 
Bij Fotografechristha is de klein nihil op een datalek. Omdat wij met offline producten werken 
en onze apparatuur offline wordt gebruikt. De producten die wel online worden verstuurd, 
worden via Dropbox of we transfer verstuurd met alleen u toestemming. Deze online 
bestanden worden binnen 7 dagen verwijderd van dropbox. Wetransfer verloopt. Voor de 
AVG van dropbox en wetransfer kunt u terecht bij hun website of klanten service.  
 
Wanneer een datalek toch voorkomt, wordt dit bekend gemaakt aan de betroken personen. 
Wij hebben een meldplicht om het complete datalek te documenteren en voor te leggen. 
De bovenstaande gegevens van dit document worden beheert door Christha Paassen. Eigenaresse 

van Fotografechristha te Leeuwarden. 


