
Verwerking van persoonsgegevens

Tom van der Put Fotografie verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van deze website, 
als je klant van me bent of als je om een andere reden, zoals bijvoorbeeld vraag om informatie, je 
gegevens aan me verstrekt hebt. 

Een deel van de persoonsgegevens worden uitsluitend voor journalistieke doeleinden gebruikt. Dit 
gaat met name om foto- danwel video-opnamen. Hierop zijn een aantal artikelen van de AVG niet 
van toepassing:

 Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)

 Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)

 Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)

 Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)

 Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)

 Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)

 Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)

 Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vind je op de site van de NVJ: 
https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-journalistiek

Beveiliging van je persoonsgegevens

Om zo veilig mogelijk om te gaan met je gegevens maak ik zoveel mogelijk gebruik van lokale 
versleutelde media. De administratie en foto- en videomateriaal wordt om veiligheidsredenen niet 
‘in de cloud’ opgeslagen. Met bedrijven die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken (denk 
daarbij aan een e-mailprovider) is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is. Dat kan zijn vanwege een wettelijke 
verplichting (administratie moet bijvoorbeeld 7 jaar bewaard blijven), of vanwege kunnen uitvoeren
van een overeenkomst.



Verwerking van gegevens

Als ik je gegevens verwerk, gebeurt dat onder de volgende grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst 

Als je mij een opdracht geeft, heb ik een aantal gegevens van je nodig, zodat ik contact met je kan 
opnemen en je een factuur kan sturen. Afhankelijk van de opdracht heb ik mogelijk meer gegevens 
van je nodig. Deze gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst. Daarna worden ze verwijderd, tenzij ze vanwege een wettelijke verplichting langer 
bewaard moeten blijven. 

Wettelijke verplichting

Als de wet voorschrijft dat gegevens langer bewaard moeten worden, dan voldoe ik daar ook aan. In
de regel zal dit alleen gaan om de administratie. Wat er exact bewaard moet worden (en wat ik dus 
bewaar) vind je op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/
wat_hoort_er_allemaal_bij_uw_administratie

Jouw rechten

Met de AVG heb je diverse rechten:

 Het recht op dataportabiliteit:Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

 Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

 Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen 
verwerkt in te zien.

 Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te 
wijzigen.

 Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten 
verwerken.

 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het 
recht op een menselijke blik bij besluiten.

 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met me op via info@tomvanderput.nl. 
Vooraf wijs ik je er wel graag op dat voor de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden uitzonderingen op deze rechten gelden. Hierover lees je meer bij de NVJ: 
https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-journalistiek



Klachten

Heb je een vraag of klacht over de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk? Vermoed je 
misbruik? Neem dan contact met me op via info@tomvanderput.nl. Natuurlijk heb je altijd het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
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