PRIVACYVERKLARING
1. Definities
De volgende definities gelden hierna:
deze privacyverklaring
persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere
gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon.
Commerciële Opdracht: de door de Wederpartij aan de Fotograaf verstrekte opdracht tot het maken
van een Fotografisch werk voor commerciële doeleinden.
fotografische werken zoals bedoeld in art. 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere
Fotografisch werk:
werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één
lijn kunnen worden gesteld.
de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. In deze, Ramona Lauw, handelend
Fotograaf: 		
onder de naam Lauw Plaatje, ingeschreven bij de kamer van koophandel van
Rotterdam onder nummer 56648456.
de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. De (rechts)persoon die aan de
Wederpartij: 		
Fotograaf een verzoek tot het maken van een Fotografisch werk verstrekt of
hem daartoe een opdracht verleent.
de (rechts)persoon die door de Fotograaf in beeld is gebracht op fotografisch
Model:			
werk.
Privacyverklaring:
Persoonsgegevens:

2. Toepassing
Lauw Plaatje verwerkt in haar activiteiten beperkte (persoons)gegevens met inachtneming van de
Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staan de
gegevens vermeld die verzameld worden, met welk doel, hoe lang ze bewaart worden en wat de rechten
zijn van de personen waarvan de gegevens bewaart worden.
3. Algemene (persoons)gegevens
3.1 De Fotograaf heeft van de Wederpartij de volgende algemene gegevens nodig: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Alsmede inhoudelijke informatie dat ter
sprake komt in het kennismakingsgesprek en tijdens het verdere contact met de fotograaf.
3.2 Wanneer het Model in (commerciële)opdracht van de Fotograaf en/of Wederpartij in beeld is gebracht,
dient het Model zijn/haar (persoons)gegevens, zoals genoemd in punt 3.1 aangevuld met haar/zijn
leeftijdscategorie, in te vullen op een Toestemmingsverklaring Beeldmateriaal. Deze verklaring dient
het Model voorafgaand aan de fotoshoot te ondertekenen.
4. Doel
De Fotograaf heeft de algemene (persoons)gegevens nodig voor het maken van de overeenkomst, de
uitvoering van de opdracht, facturatie, contact, promotie, marketing en om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen.
5. Bewaartermijn
Lauw Plaatje hanteert het bewaartermijn van 10 jaar voor de volgende doelen: overeenkomst, facturatie,
contact, promotie en marketing. Na het verstrijken van het bewaartermijn, worden de (persoons)gegevens verwijderd en vernietigd.
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6. Derden
Lauw Plaatje deelt de (persoons)gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de wetgeving.
Zoals voor haar financiele administratie.
7. Veiligheid
Lauw Plaatje beschermt de (persoons)gegevens en neemt passende maatregelen deze te beschermen
tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
9. Portretrecht
Bij het uitvoeren van een opdracht door de Fotograaf gaat het model akkoord met het vastgelegd worden
op het fotografische werk. Het Model dient voorafgaand aan de fotoshoot een Toestemmingsverklaring
Beeldmateriaal van de Wederpartij of Lauw Plaatje in te vullen en te ondertekenen.
8. Rechten
8.1 De Wederpartij en het Model hebben het recht op inzage van zijn/haar (persoons)gegevens en/of
deze te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
8.2 De Wederpartij en het Model hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/
haar (persoons)gegevens voor publicatie-, promotie- en markeringdoeleinden.
8.3 De Wederpartij en het Model hebben het recht op intrekking van de verleende toestemming van de
in deze privacy verklaring genoemde verwerking van (persoons)gegevens.
8.4 Intrekking is niet mogelijk en wordt uitgesloten wanneer de (persoons)gegevens verplicht zijn voor
de financiele administratie van Lauw Plaatje. Of wanneer de intrekking onnodig de grondrechten van
Lauw Plaatje schendt, zoals het recht op vrije meninsuiting en informatie (waaronder artistieke en
journalistieke vrijheid).
8.5 De aanvraag tot intrekking dient schriftelijk ingediend te worden bij Lauw Plaatje. De ingangsdatum
van de intrekking geschiedt in overleg en met wederzijds goedvinden van de Wederpartij en Lauw
Plaatje.
Deze Privacyverklaring is beschikbaar op de website van de Fotograaf op www.lauwplaatje.com en
worden op verzoek toegestuurd.
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