
PRIVACY VERKLARING HESTER HIELKEMA | beeld & meer 

Jouw privacy vind ik erg belangrijk. Ik zal daarom jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

Gegevens fotograaf  

Naam: Hester Y. Hielkema 

Handelend onder de naam: HESTER HIELKEMA | beeld & meer 

Adres: Henrick Trajectinusstraat 13, 3641DH Mijdrecht 

Website: www.hesterhielkema.nl 

Telefoon: 06 - 364 596 12 

KvK: 8301719 

Btw-id: NL003764149B79 

 

Met ‘de fotograaf’ wordt in het navolgende telkens ‘HESTER HIELKEMA | beeld & meer’ bedoeld. 

 

WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT: 
De fotograaf gebruikt uitsluitend de gegevens die aan haar worden verstrekt teneinde om aan je verzoek te kunnen voldoen 
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen 
leveren, zullen maximaal 7 jaar bewaart worden.   
 
De fotogaaf maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media-kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien.  
Zij verwerkt hierin foto’s en namen of social media-accounts wanneer met het aangaan van de overeenkomst hiervoor toestemming is gegeven.  
Deze foto’s worden onbeperkt in het archief bewaard, totdat er een verzoek tot verwijdering wordt gedaan. 
 
Voor facturatie en de financiële administratie gebruikt de fotograaf naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mail. 
Zonder deze gegevens kan de fotograaf de opdracht niet verwerken.  
Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen deze gegevens 7 jaar worden bewaren.  
 
WIE ONTVANGT DE GEGEVENS: 
De fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.   
De fotograaf zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De fotograaf en haar medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 
je gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. 
 

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN: 
Bij vragen of klachten over deze verklaring of de wijze waarop de fotograaf je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar 
info@hesterhielkema.nl.  
Op verzoek biedt de fotograaf haar bezoekers van de site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die zijn bijgehouden ,te corrigeren of te 
laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via eerder genoemd emailadres.  
 
 

http://www.hesterhielkema.nl/

