
Rianne Lous Fotografie, gevestigd aan de Grenadier Wissestraat 5, 4364 BE Grijpskerke, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contact gegevens: www.riannelousfotografie.nl 

Telefoon: +31623548625 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Rianne Lous Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of 

omdat u deze zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

~ Naam, adres en woonplaats 

~ Telefoonnummer 

~ Emailadres 

~ Beeldmateriaal van de geportretteerde 

~ Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens 

~ Bankrekeningnummer 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens 

 

~ Om contact met u op te kunnen nemen en/of u te informeren over de door u afgenomen diensten, of de 

uitvoering daarvan 

~ Het afhandelen van de betaling 

~ Verbeteren van mijn diensten 

~ U te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten 

~ De goederen bij u af te leveren 

 

Rianne Lous Fotografie analyseert u gedrag op  de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod op uw voorkeur te kunnen afstemmen.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Rianne Lous Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma`s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Rianne Lous Fotografie) tussen 

zit. 

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens 

 

Rianne Lous Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 

waarvoor de gegevens verzameld worden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Rianne Lous Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Rianne Lous Fotografie verkoopt geen gegevens. 

Met bedrijven die u gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 

zorgen dat voor eenzelfde niveau van beveiliging van uw gegevens. 

Derden waar gegevens mee gedeeld kunnen worden, 

Boekhouder, website bouwer, album leveranciers. 

http://www.riannelousfotografie.nl/


 

Disclaimer 

 

Doordat u op mijn website komt stemt u in met de disclaimer. Rianne Lous Fotografie behoudt het recht om 

ten allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of 

gebruikers daarover te informeren. De inhoud van mijn website is met de groots mogelijke zorgvuldigheid 

samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.  

Rianne Lous Fotografie aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door 

of voortvloeit uit het gebruik van mijn website.  Aan de inhoud van mijn website kunnen geen rechten 

ontleend worden.  

Alle teksten op mijn website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Rianne Lous Fotografie voor 

zover deze niet van derden komen. 

 

Cookies 

 

Rianne Lous Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische verwerking en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar 

behoren werkt. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies niet meer 

opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser 

verwijderen. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking door Rianne Lous Fotografie. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, kunt u  een kopie van uw identiteitsbewijs 

sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming 

van uw privacy. RLF zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens 

kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U 

kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

 

 

 

 

Beveiliging persoonsgegeven 

 

Rianne Lous Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te 

gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik neem dan 

contact op via riannelous@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:riannelous@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


