
Verwerking van je gegevens
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Door Danny 
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke 
personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met 
zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG), alsook op het moment van verwerking actuele 
nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Door Danny inzicht 
geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen, met 
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de 
gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen daarop kunnen 
uitoefenen.
 
Wie
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Door Danny Fotografie 
Danny van Emmerik-Janssen
Haagpoort 16
5346LD Oss
K.v.K nummer; 69094632
 
Welke gegevens worden verwerkt
Door Danny verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• achternaam
• voornaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• klantnummer/
• factuurnummer
• huwelijksdatum bij opdrachten van trouwreportages
• geboortedatum kinderen bij new born shoots

Verwerkingsgrond
Verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend indien:

1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft 
gegeven;

2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
die Door Danny met betrokkene heeft gesloten;



3. Door Danny een wettelijke verplichting dient na te komen
4. een gerechtvaardigd belang van Door Danny, waar onder mede wordt 

verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten 
met gebruik van foto

 
Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de 
volgende doelen:

• Omdat we een overeenkomst hebben;
• Het sturen van facturen
• Het afleveren van de afgesproken beelden en of producten
• marketing, promotie, reclame
• Contact via mail en telefoon
• Uitvoering van wettelijke verplichtingen 

 
Met welke partijen deel ik je gegevens
Door Danny verstrekt je gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
een met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met organisaties zoals mijn accountant en mijn 
albumleveranciers die gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van gegevens. 

Hoe lang bewaar ik je gegevens
Door Danny zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de 
gegevens zijn verzameld.
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van 
jouw persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van 
nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van een e-mail. Door Danny 
zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die 
doeleinden.
Voor gebruik op social media of portfolio of insturen van awards heb je 
toestemming gegeven bij het accepteren van de opdracht en dus de 
algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van Door Danny. 
Echter, uit respect zal ik voor publicatie op welk kanaal dan ook altijd 
toestemming vragen.

 



Beveiliging van de vastgelegde 
persoonsgegevens
Uiteraard zijn je gegevens beveiligd door password en username.

 
Waar kun je een klacht neerleggen
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van je 
gegevens te vragen. Een mailtje naar info@doordannyfotografie.nl zal 
volstaan. Wil je een klacht neerleggen over de opslag of het gebruik van je 
gegevens dan kan dat bij de autoriteit persoonsgegevens; https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-
de-ap
 
Wil je je toestemming intrekken?
Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven 
genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, behalve als dit 
strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn 
voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van 
Door Danny schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie 
(waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Een ondertekend contract 
over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, 
zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van 
het recht op intrekking van toestemming.

mailto:info@doordannyfotografie.nl

