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Boskoop, 05 mei 2020 
 
Geachte cliënt, 
 
In dit document geef ik u informatie hoe Fred’s Eye Photography omgaat met uw 
persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ontvang. 
 
Mijn contactgegevens: 
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer 06-30175744. U kunt mij ook mailen op 
fephotography2.0@gmail.com. Uiteraard heb ik ook een website waar u verdere 
informatie over Fred’s Eye Photography kunt vinden. Deze website vindt u via 
www.fredseyephotography.nl. 
 
Mijn dienstverlening: 
Ten behoeve van mijn relaties/cliënten verzorg ik op aanvraag fotografische diensten op 
divers gebied. Als het een fotografische opdracht betreft van een  minderjarige zal daarbij 
altijd een ouder, dan wel voogd bij aanwezig zijn en vooraf schriftelijk toestemming worden 
verleend door deze ouder/voogd voor de fotografische opdracht van de minderjarige. 
 
Wat doet Fred’s Eye Photography niet? 
Fred’s Eye Photography neemt geen opdrachten aan die betrekking hebben op de seks 
industrie. Bij een vermeend mogelijk strafbaar feit op voornoemd gebied zal de daarvoor 
bestemde autoriteit in kennis worden gesteld. 
 
Uw persoonsgegevens: 
Om u goed te kunnen bedienen vraag ik van u veel persoonlijke zaken, zoals naam, adres, 
woonplaats, geboortedatum en zo mogelijk uw bankrekeningnummer. 
 
Fred’s Eye Photography gaat zorgvuldig met uw gegevens om: 
Met de gegevens die Fred’s Eye Photography van u ontvangt, ga ik zorgvuldig om. Ik heb 
technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde 
derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Uw gegevens worden niet ongevraagd 
met derden gedeeld. 
 
 



Fred’s Eye Photography 
Fotografie 
 

 www.fredseyephotography.nl 
 Kvk nummer 07552526  

Leeuwerikstraat 26, 2771 TJ, Boskoop 
06-30175744 

 
Hoe gebruikt Fred’s Eye Photography uw gegevens? 
Fred’s Eye Photography gebruikt de gegevens die van u worden verkregen om de 
fotografische opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren. Voor het verzorgen van de 
nodige financiële afhandeling van de opdracht is uw bankrekeningnummer van belang. 
 
Hoe lang bewaard Fred’s Eye Photography uw gegevens? 
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat ik deze nodig heb voor de 
werkzaamheden die ik voor u uitvoer. Uiterlijk zeven jaar nadat het kalenderjaar is geëindigd 
zullen die documenten, waarin de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb verwerkt, 
worden vernietigd.  
 
Wat zijn uw rechten? 
U bent mijn cliënt (lees Fred’s Eye Photography). Dus u heeft het recht om te bepalen welke 
gegevens ik van u wel of niet ontvang. Gegevens die nodig zijn ter uitvoering van 
verschillende wetten en regels, zoals de verplichting tot het geven van informatie aan de 
belastingdienst, moeten altijd worden verstrekt. Maar daarnaast heeft u nog andere 
rechten. Ik vat deze hieronder samen: 
 

a. U mag mij ten alle tijde een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u 
heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos. 

b. Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb 
verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard 
alleen mijn werk goed kan doen, als de gegevens waarmee ik voor u werk correct 
zijn. 

c. Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie heb 
geregistreerd, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard 
voldoe ik in dat geval aan uw verzoek. Registratie(s) op basis van wettelijke regels 
blijven daarvan echter uitgezonderd. 

d. Indien ik van derden persoonlijke informatie over u ontvang, bijvoorbeeld van  
een andere partij dan uzelf als opdrachtgever, dan informeer ik u zo nodig over de 
bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen (denk daarbij aan een gedraging als 
wanbetaler). 

 
Heeft u vragen of klachten? 
Zoals hierboven aangegeven, probeer ik zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens 
en opdracht om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen het kantoor van Fred’s 
Eye Photography wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem 
hierover contact met mij op. Ik zal dan de vragen zo goed mogelijk en naar waarheid 
beantwoorden. 
Indien u klachten heeft over de wijze waarop het kantoor van Fred’s Eye Photography met 
uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover ook contact 
opneemt met genoemde kantoor. Deze klacht wordt deskundig en zorgvuldig behandeld. 
Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens 
ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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Het gebruik van Cookies op de website: 
Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes digitale informatie die op een computer, tablet 
of mobiele telefoon worden achtergelaten/weggezet. Dit gebeurd wanneer u de website van 
Fred’s Eye Photography bezoekt. 
Op basis van het gebruik van deze website worden voorkeuren en interesses bijgehouden, 
voor een beter gebruikersgemak en een betere functionaliteit op de website. Cookies 
hebben geen invloed op de prestaties van de website of de veiligheid hiervan. Cookies 
worden alleen gebruikt als u ermee instemt dat deze gebruikt mogen worden. 
 
Welke soorten cookies gebruikt Fred’s Eye Photography? 
Ik maak gebruik van een aantal verschillende cookies: 

- Functionele cookies worden gebruikt voor de goede werking van de website. 
Hierdoor wordt de juiste informatie weergegeven. 

- Analytische cookies worden gebruikt om bij te houden hoe vaak u de website 
bezoekt en hoe vaak komt u op bepaalde pagina’s. Zolang dit geen invloed heeft op 
privacy hoeft hier geen aparte toestemming voor gevraagd te worden. 

- Permanente cookies zorgen ervoor dat u herkend wordt bij een nieuw bezoek aan de 
website. De website kan op basis hiervan bepaalde voorkeuren onthouden. 

- Tracking cookies volgen uw surfgedrag op de website. Deze worden geplaatst d.m.v. 
Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij 
hiertoe wettelijk verplicht zijn. Fred’s Eye Photography heeft hier geen invloed op 
hoe Google met de gegevens omgaat. 

 
Waar gebruik ik cookies voor? 
Fred’s Eye Photography gebruikt cookies om het gebruikersgemak van de website te 
optimaliseren. 
Cookies worden o.a. hiervoor gebruikt: 

- Verbeteren van de website 
- U beter persoonlijk te kunnen informeren 
- Analyseren voor verbetering van de dienstverlening 

 
Wilt u cookies uitschakelen? 
U kunt ten alle tijde cookies uitschakelen in uw browser. U kunt de cookies wissen of u kunt 
de cookie-instellingen wijzigingen in uw browser. 
 
 
 
Hoogachtend 
Namens Fred’s Eye Photography 

 
 

 
F. de Wit 


