
Privacyverklaring 25 mei 2018 
Jennifer Grosman Fotografie, gevestigd in Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
www.jennifergrosman.nl     
Jennifer Grosman  
Lichtenvoorde 
0642914998 

Binnen Jennifer Grosman Fotografie ben ik zelf, Jennifer Grosman, Functionaris 
Gegevensbescherming. Ik ben te allen tijde te bereiken op info@jennifergrosman.nl 
 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
– Voor- en achternaam 
– E-mailadres, website of social media profiel. 
- Adres en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Overige gegevens die je zelf verstrekt. 
 
Mijn website en geleverde diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers 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 onlineactiviteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Ik zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op via info@jennifergrosman.nl , dan verwijder ik deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk: 
Indien je Jennifer Grosman Fotografie ter dienst stelt gebruik ik de gegevens voor: 
- Contact te leggen voor een afspraak ten behoeve van een gewenste dienst 
- Het online/digitaal leveren van een geleverde dienst, in de vorm van een online galerij, beveiligd 
met een persoonlijk wachtwoord, wat per email aan je verstrekt wordt. 
- Het afhandelen van jouw betaling naar aanleiding van de geleverde dienst 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Een fotoplaatsing op social media, website en/of blog.  
(Een fotoplaatsing op social media wordt automatisch akkoord bevonden, tenzij door jou anders 
wordt aangegeven-vooraf- . Het verwerken van foto’s tot een blog wordt toestemming om gevraagd 
bij het bevestigen van de dienstverlening middels invullen van de bevestigingspagina) 
Zodra de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. Met partijen die voor mij diensten 
uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde 
verwerkersovereenkomst). 
 
Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard ten behoeve voor de 
belastingdienst. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is. Fotobestanden 
worden 3 jaar na datum van reportage verwijderd van de harde schijven.  

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat 
noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw 
gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: ik 
gebruik een online boekhoudprogramma, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een 
overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde 



verwerkersovereenkomst. Evenals vele andere programma’s die mijn bedrijfsmatig ondersteunen 
zijn voorzien van de verwerkersovereenkomsten. Mochten daar vragen over zijn, neem gerust 
contact op.  
 
Jennifer Grosman Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, 
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een 
kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een eventueel vervangende 
fotograaf of een second shooter indien vooraf met jullie is besproken. 

Indien klant een product besteld kan Jennifer Grosman Fotografie ervoor kiezen deze rechtstreeks bij 
klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de 
verzending van het product. 
Het plaatsen van een opdracht betekent dat je instemt voor het gebruik van de door Jennifer 
Grosman Fotografie gemaakte foto’s tot publicatie op een blog, website, portfolio, tentoonstelling 
en/of reclamemateriaal.  
Mocht je publicatie akkoord vinden, maar dan zonder bekendmaking/gebruik van je naam zal 
Jennifer Grosman Fotografie deze uiteraard niet noemen.  Zo kunnen de foto’s niet naar voren 
komen als in google op de namen van klant wordt gegoogeld 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, worden door Jennifer Grosman Fotografie niet gebruikt. 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht je dit 
graag willen, of meer informatie erover willen, dan kun je Jennifer Grosman Fotografie een email 
sturen met daarin de wens om de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking en gebruik van je persoonsgegevens door Jennifer Grosman Fotografie.   

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
info@jennifergrosman.nl  

Mocht je een verzoek indienen voor het verwijderen van gegevens, dan kan het zijn dat er om een 
kopie van je geldige legitimatie gevraagd wordt om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage en 
verwijdering door jou is gedaan.  Jennifer Grosman Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval binnen 21 werkdagen op jouw verzoek reageren. 
 
Jennifer Grosman Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt 
passende 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 contact op met mij. 

 
 
 


