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Identiteit 
Hans Hoekstra fotografie is de naam waaronder ik, Hans Hoekstra, mijn zakelijke fotografie 
activiteiten heb ondergebracht. 
Contactgegevens: 
http://www.hanshoekstrafotografie.nl 
info@hanshoekstrafotografie.nl 

 

Opslag van uw gegevens 
Met de grootste zorgvuldigheid ga ik met uw gegevens om. Welke gegevens worden bewaard: 

• N.A.W. (naam, adres, woonplaats) 

• bedrijfsnaam/KvKnummer/BTWnummer 

• telefoonnummers 

• emailadressen 

• bankgegevens 

• websites/social media accounts 

• emailverkeer en andere contactberichten 

• foto’s waar u herkenbaar op staat 
 
De bovengenoemde gegevens sla ik op voor de volgende doelen: 

• het uitvoeren van uw opdrachten en voor mijn exposure (marketing) 

• het gebruik van uw social media accounts en website(s) bij taggen en vernoemen 
 

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-

adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 

browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische 

analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van 

de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden 

niet aan derden verstrekt. 

Webshop/Levering 
Levering van fotografische eindproducten kan op diverse manieren plaatsvinden: 

• via de Webshop, welke gehost wordt bij OYPO. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst 
afgesloten. Uw NAW en betalingsgegevens zijn bij bestellingen via de webshop voor mij niet 
beschikbaar. 

• Persoonlijke levering, in geprinte vorm of in digitale levering via email of WeTransfer. 
 

Vertrouwelijkheid 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet verstrekt aan derden. 
Uitzondering hierop is, wanneer ik u door verwijs naar een collega als ik uw opdracht niet kan doen. 
Wanneer dit het geval is zal ik eerst met u contact opnemen en uw toestemming vragen voor het 
delen van de gegevens. 
Ook bij vermelding, tags en vernoemingen op social media e.a. online middelen vraag ik u eerst om 
toestemming. 
 

http://www.hanshoekstrafotografie.nl/
mailto:info@hanshoekstrafotografie.nl


Aansprakelijkheid 
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die u ondervindt door het 
gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming. 
 

Toestemming 
Wanneer u gebruik maakt van mijn contactformulier en/of een opdracht verleent, geeft u aan dat ik 
uw gegevens mag opslaan voor bovengenoemde doelstellingen en op bovengenoemde wijze. 
 

Portretrecht 
Tijdens evenementen maak ik foto's van mensen. Deze kunnen herkenbaar op de foto staan. Het 
recht van iemands portret valt onder wet van Portretrecht en niet onder de AVG. Hierin is niets 
verandert. 
 

Inzage 
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover 
ze onder de Wet AVG vallen. U krijgt binnen 4 weken reactie. 
 

Klachten 
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 


