



Privacy overeenkomst 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt KIWI Fotografie persoonsgegevens. Dit 
zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze 
persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming 
van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het 
moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

KIWI Fotografie gebruikt alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt alleen voor de 
doeleinden zoals die in deze privacy overeenkomst zijn omschreven. 

Vestiging en bezoekadres: 
• Frambozenberg 3, 4708 CH, Roosendaal 
• info@kiwifotografie.com  
• 06 21555169 
• www.kiwifotografie.com 

Voor welke doeleinden verwerkt KIWI Fotografie persoonsgegevens? 
• De gegevens worden uitsluitend gebruikt om te kunnen communiceren over de verstrekte 

opdracht. 
• De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven. 
• KIWI Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen. 

Welke gegevens worden door KIWI Fotografie verwerkt? 
• Indien je gebruik maakt van de diensten van KIWI Fotografie, via de website of anderszins 

opdrachten verstrekt, zullen naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-
mailadres worden verwerkt. 

Aan wie verstrekt KIWI Fotografie de gegevens? 
• KIWI Fotografie 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 jouw gesloten 
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

• De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn 
of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of 
reclame. 

Hoe lang bewaart KIWI Fotografie de gegevens? 
• KIWI Fotografie bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de 

gevraagde diensten te leveren, tenzij de wet ons dit verplicht. 

Een selectie van de foto’s worden bewaard voor reclame doeleinden en uitsluitend worden 
gebruikt met toestemming van de betrokkene. De relatie met naam, straatnaam en woonplaats 
wordt hiervan verwijderd. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kiwifotografie.com. 

Indien je vragen, een opmerking of klacht hebt over het privacybeleid van KIWI Fotografie, 
neem dan contact op via info@kiwifotografie.com. 
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