
Privacy verklaring UwProductfotograaf.nl 
 
 
1. Algemeen 
Welkom bij UwProductfotograaf.nl! UwProductfotograaf.nl is 
ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van 
bezoekers van groot belang is. Deze privacy verklaring is 
bedoeld om bezoekers van de website 
http://www.uwproductfotograaf.nl te informeren over hun 
privacy. Er wordt informatie gegeven over de wijze waarop 
er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en op 
welke wijze betrokkenen hun invloed kunnen uitoefenen in 
het proces van verwerking van persoonsgegevens. Deze 
privacy verklaring is alleen van toepassing op de verwerking 
van persoonsgegevens op de website 
www.uwproductfotograaf.nl. De persoonsgegevens van 
gebruikers worden uitsluitend met de grootst mogelijke zorg 
en beveiligingsmaatregelen verwerkt. UwProductfotograaf.nl 
handelt volledig in overeenstemming met alle geldende 
Europese en Nederlandse wetgeving, waaronder de Data 
Protectie Richtlijn en de implementatie in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.  

 
UwProductfotograaf.nl  (hierna: "Wij", "ons" en "onze") 
respecteert uw privacy en heeft ter bescherming van de 
privacy van de bezoeker (hierna 'u' en 'uw') van de website 
www.uwproductfotograaf.nl  (hierna de “Site’), deze privacy 
verklaring opgesteld. Lees de verklaring om te leren hoe Wij 
persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Het 
hele proces van het verzamelen tot aan vernietiging van 
persoonsgegevens wordt in deze privacyverklaring 
beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van 
de persoonsgegevens is: UwProductfotograaf.nl, 
Backershagenlaan 2, 2243AC Wassenaar. 
Mocht u vragen heeft over privacybeleid, algemene 
voorwaarden, cookie beleid of andere vragen kunt u zich 
richten tot marinus@uwproductfotograaf.nl    

Door uw toegang tot en het gebruik van de Site gaat u 
akkoord met deze privacy verklaring en de wijze waarop wij 
uw persoonsgegevens verwerken, opslaan en gebruiken. 
Ons uitgangspunt en streven is om het verzamelen, opslaan 
en verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te 
beperken. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor de toegang en het gebruik van de Site 
door de bezoeker. Daarnaast kunnen we uw 
persoonsgegevens verwerken om u op de hoogte te houden 
van onze producten/diensten of die van onze partners. 
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt 
ter analyse van de bezoekersstatistieken van de Site.  

2. Definities 
a. Privacy Verklaring: privacy- and cookie verklaring;  
b. Bezoeker: elke bezoeker die de website 
www.uwproductfotograaf.nl  bezoekt en zich daar registreert; 
c. Verantwoordelijke: UwProductfotograaf.nl, 
Backershagenlaan 2, 2243AC Wassenaar 
d. Website: www.uwproductfotograaf.nl   
 
3. Uw persoonsgegevens 
3.1 Persoonsgegevens zijn alle tot een natuurlijke of 
rechtspersoon indirect of direct leidende identificeerbare 
informatie. In het kader van onze dienstverlening verzamelen 
we uw persoonsgegevens. Hieronder vallen onder meer uw 
namen, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, e-
mailadres en telefoonnummer. Indien u zich registreert op 
onze Site kan er om uw persoonsgegevens worden 
gevraagd. Naast deze persoonsgegevens kunnen wij 
eveneens uw IP-adres opslaan en cookies bij u plaatsen.  
 
4. Gebruik van persoonsgegevens is niet verplicht 
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. 
Bezoekers bepalen altijd zelf of hun persoonsgegevens 

worden verwerkt door de Verantwoordelijke. Echter, om 
volledig gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten 
van de website is de verwerking van persoonsgegevens van 
de bezoeker noodzakelijk. Sommige diensten en producten 
zijn enkel toegankelijk voor bezoekers indien de bezoeker 
zich akkoord heeft verklaard met de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens. 
 
5. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens 
verwerkt? 
5.1 Wij verwerken persoonsgegevens van Bezoekers voor 
de volgende doeleinden: 
- Om producten en/of diensten via de Site te bestellen en af 
te kunnen leveren; 
- Om Bezoekers de mogelijkheid te bieden om met andere 
Bezoekers informatie uit te wisselen; 
- Om aanbiedingen aan Bezoekers te kunnen doen. Wij 
kunnen advertenties voor producten/diensten op basis van 
de interesses van Bezoekers plaatsen. 
- Om Bezoekers nieuwsbrieven, aanbiedingen, 
bezoekersinformatie, diensten, berichten en andere 
elektronische berichten te verzenden; 
- Te analyse, behoud, bescherming en optimalisatie van de 
Site en gerelateerde technologieën; 
- Om in overeenstemming met wetgeving te handelen. 
5.2 Wij kunnen nieuwsbrieven verzenden naar Bezoekers 
die expliciet hun toestemming hebben gegeven. Bezoekers 
kunnen hun toestemming altijd weer intrekken of aanpassen 
via de Site. 
5.3 Wij verwerken persoonsgegevens zo lang als het nodig 
is om in overeenstemming met bovenstaande principes te 
handelen. Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen 
voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. 
 
6.  Doorgifte van persoonsgegevens naar derde partijen. 
6.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens ten behoeve 
van derde partijen indien Bezoekers vooraf expliciete 
toestemming hebben gegeven. 
6.2 Door met deze Privacy Verklaring in te stemmen geeft de 
Bezoeker te kennen zich akkoord te hebben verklaard met 
de bewerking van hun persoonsgegevens door zorgvuldig 
geselecteerde derden. Deze derde partijen zijn direct 
betrokken bij de Site en hebben alleen toegang tot de 
persoonsgegevens voor zover dit direct voorvloeit uit de 
onder 4 genoemde gronden. Enkel met de ondubbelzinnige 
toestemming van de Bezoeker kunnen wij de 
persoonsgegevens verwerken ter verzending van 
elektronische informatie en aanbiedingen van zorgvuldige 
geselecteerde derden. Wij zullen altijd vooraf beoordelen of 
de aanbiedingen van de door ons geselecteerde derden 
naar de Bezoeker kunnen worden verzonden. Deze derde 
partijen maken gebruik van de persoonsgegevens van de 
Bezoeker om aanbiedingen te doen die aansluiten bij de 
interesses van de Bezoeker. De Bezoeker kan zijn 
toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens 
door derde partijen intrekken door dit aan te geven bij 
marinus@uwproductfotograaf.nl  
6.3 Wij kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen zonder 
voorafgaande toestemming van de Bezoeker de 
persoonsgegevens door derde partijen laten verwerken. 
Onder deze bijzondere gevallen kan worden verstaan 
rechtsgeldige verzoeken van de autoriteiten, gerechtelijke 
bevelen, rechtsvorderingen, ter bestrijding van fraude, ter 
verbetering van de beveiliging van het netwerk of om de 
kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.  
Wij zullen ook persoonsgegevens verstrekken aan 
bewerkers welke op verzoek van ons producten of diensten 
verlenen. Ten slotte zou het in geval van een fusie of 
overname alle activa en passiva kunnen overgaan op een 
opvolgend rechtspersoon. 
6.4 Wij kunnen bepaalde anonieme gegevens met derde 
partijen delen, zoals het aantal Bezoekers of het aantal 
Bezoekers dat heeft geklikt op een bepaalde advertentie. Op 
basis van deze gegevens kan geen identificatie van een 



Bezoeker worden gemaakt. 
 
7. Links naar website van derden 
7.1 U dient zich ervan bewust te zijn dat u bij het gebruik van 
onze Site doorgelinkt kan worden naar website van derden. 
Indien u vanuit onze Site wordt doorgelinkt naar een website 
van een derde zou u de privacyverklaring van de website 
van de derde moeten raadplegen. Ook kan de wedsite van 
de derde een andere omgang met uw persoonsgegevens en 
cookies hebben.  
7.2 Wij zijn niet verantwoordelijke noch aansprakelijk voor 
eventuele inbreuken op uw persoonsgegevens als gevolg 
van het beleid van een website van een derde. Deze 
privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking 
van de persoonsgegevens door deze Site.  
 
8. Locatie van de servers 
8.1 Wij maken gebruik van servers die zich op het 
grondgebied van de Europese Unie bevinden. 
8.2 Daarentegen behouden wij ons het recht voor om 
persoonsgegevens op te slaan en te verwerken op locaties 
buiten de EER. In dat geval verzekeren wij dat de wetgeving 
in het land waar de gegevens worden opgeslagen aan 
hetzelfde passende en adequate beschermingsniveau als in 
Europa zal voldoen. 
8.3 Indien servers buiten het territorium van de EER worden 
gebruikt voor de opslag van persoonsgegevens zullen wij 
vooraf de expliciete toestemming van de Bezoeker vragen. 
 
9. Beveiliging van persoonsgegevens 
9.1 Wij maken gebruik van alle noodzakelijke technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming 
van de persoonsgegevens van Bezoekers. De technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn geheel 
conform de standaarden die binnen de industrie gelding 
hebben. De maatregelen bieden bescherming tegen 
ongeautoriseerd toegang, wijziging, openbaarmaking of 
verlies van de persoonsgegevens.   
9.2 Wij behouden te allen tijde controle over de 
geheimhouding van uw informatie, waaronder uw 
persoonsgegevens. Ondanks het feit dat we alle 
noodzakelijk technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen hebben getroffen, vrijwaart u ons van 
iedere aansprakelijkheid en schade als gevolg van een 
eventuele onrechtmatige verwerking van uw 
persoonsgegevens. Tenzij de onrechtmatigheid te wijten is 
aan onze nalatigheid of gelet op de maatschappelijke 
betamelijkheid en verkeersopvattingen tot onze 
aansprakelijkheid leidt.  
9.3 Indien u een wachtwoord en gebruikersnaam heeft 
gekozen, dienen deze gegevens te allen tijde geheim te 
blijven en mag deze niet worden verstrekt aan anderen, 
tenzij wij schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
9.4 Als u toestemming heeft gegeven om commerciële 
communicatie te ontvangen op uw e-mailadres zult u 
geregeld aanbiedingen van producten en diensten 
ontvangen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment 
weer intrekken.  
 
10. Inspectie, aanpassing en verwijdering van 
persoonsgegevens 
10.1 Op ieder moment kan een Bezoeker toegang vragen tot 
zijn eigen persoonsgegevens. Bezoekers kunnen daarnaast 
een verzoek indienen tot wijziging of verwijdering van de 
persoonsgegevens. Bezoekers kunnen altijd een e-mail naar 
de Verantwoordelijke verzenden via het contact formulier op 
de Site. 
10.2 Indien Bezoekers hun persoonsgegevens niet willen 
laten verwerken door derde partijen voor het ontvangen van 
persoonlijke aanbiedingen kan de toestemming worden 
ingetrokken door het verzenden van een e-mail. Indien wij 
niet of niet volledig de vragen van de Bezoeker 
beantwoorden, zullen wij om opheldering vragen. Wij zullen 
de executie van het verzoek tijdelijk opschorten tot dat wok 

de aanvullende informatie van de Bezoeker heeft ontvangen. 
Na uitvoering van het verzoek van de Bezoeker zullen wij 
een bevestigingsmail naar de Bezoeker versturen. 
10.3 Nadat wij het verzoek tot beëindiging van het verwerken 
van persoonsgegevens van een Bezoeker hebben 
ontvangen, zullen wij zo spoedig mogelijk over gaan tot het 
stoppen met de verwerking van persoonsgegevens. En in 
het geval van een rechtsgeldig verzoek tot verwijdering, 
aanpassing of wijziging van persoonsgegevens zal het 
verzoek zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, tenzij wij bij 
de uitoefening in strijd handelen met een andere wettelijke 
verplichting. Wij kunnen gerechtvaardigde motieven hebben 
om ons te verzetten te verwijdering van persoonsgegevens 
van Bezoekers. 
10.4 de Site geeft de Bezoeker het recht geven om zijn 
persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De Bezoeker 
behoudt te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens te 
verwijderen. 
10.5 Indien u uw persoonsgegevens bij ons wilt wijzigen kunt 
u een e-mail sturen naar marinus@uwproductfotograaf.nl 
 
11. Minderjarigen 
11.1 In bepaalde gevallen zal een Verantwoordelijke om 
expliciete toestemming dienen te vragen voor de verwerking 
van persoonsgegevens. Indien de Bezoeker jonger dan 16 
jaar is, zal de Bezoeker de expliciete toestemming van zijn 
ouder(s) of wettelijke verzorgers te hebben voor de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
Verantwoordelijke. De ouder of verzorger heeft in dat geval 
het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te 
verwijderen namens de minderjarige. 
 
12. Verandering van deze privacy- en cookie verklaring 
12.1 Wij behouden ons het recht voor om privacy- en cookie 
verklaring eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren de Bezoeker 
van de Site om regelmatig de privacy- en cookie verklaring 
bij bezoek aan de Site te controleren op wijzigen. Indien wij 
substantiële wijzigingen in ons privacy- en cookieverklaring 
aanbrengen zullen we expliciet om toestemming vragen voor 
het hernieuwde gebruik van uw persoonsgegevens. 
 
13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter  
13.1 Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van 
toepassing. 
13.2 In het geval van een geschil is de Amsterdamse rechter 
uitsluitend bevoegd kennis te nemen van het geschil. 
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