
 Privacy

Inleiding
 
Laban Producties heeft als kernactiviteit fotografie. 
 
Bij deze activiteit verwerken we jouw persoonsgegevens. 
 
We zijn verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed 
mogelijk te beschermen. Daarbij moeten we voldoen aan de 
eisen van de privacyregelgeving. Graag willen we o.a. 
transparant zijn over het soort gegevens die we verwerken, de 
doelen voor de verwerking, met wie we jouw gegevens delen 
en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In 
dit Privacy-statement informeren we je hierover. 
 
1.          Soorten gegevens 
 
1.1        We verwerken (mogelijk) de volgende 
persoonsgegevens van je: 
-          Voor- en achternaam
-          Adresgegevens
-          Telefoonnummer
-           E-mailadres 
-          Leeftijd en geslacht
-          (evt.) Uitgerekende datum van je zwangerschap
-          Foto’s
 
 2.        Doelen van de verwerking van onze gegevens 
 
2.1        We verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de 
volgende activiteiten: 



-          Het maken van shoot afspraken,
-          Het versturen van informatie die bij deze afspraken 
horen, 
-          Om je te kunnen bellen of e-mailen voor wijzigingen of 
overleg. 
-          Om producten bij je af te leveren.
-          Om foto’s te maken in opdracht van jou. 
-          Om bestellingen te kunnen doen op een online galerij 

(Pixieset deze is beveiligd met een persoonlijke code)
-          Om foto bestellingen te te kunnen verzenden via de 

email
-          Om facturen te kunnen sturen via factuursturen.nl
-          Om foto’s te delen op social media (hiervoor vragen we 

altijd apart toestemming tijdens het verblijf in onze studio)
  

3.         Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 
 
3.1       We gebruiken tenminste de volgende gronden voor de 
verwerking van je persoonsgegevens: 

-         De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om 
gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze 
toestemming kan je altijd weer intrekken.
-         Voor de behartiging van onze belangen in het kader van 
onze samenwerking. We maken hierbij steeds de afweging 
tussen jouw belangen en die van onze onderneming. Mochten 
er andere belangen gelden, die mogelijk ten nadele kunnen zijn 
voor je privacy, dan zullen we dit vooraf met je bespreken en 
toestemming vragen.
 
4.        Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
 
4.1       We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en 
voor zover we deze nodig hebben. 

http://factuursturen.nl


4.2          Als de overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de 
gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor mij 
gelden.
 
5.        Informatie, wijziging en bezwaar 
 
5.1      Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de 
verwerking van je persoonsgegevens. 
 
5.2     Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: 
-      of we je persoonsgegevens verwerken
-      de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken
-      inzage in de persoonsgegevens die we van je verwerken 
-      bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens 
-      aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) 
onjuist zijn verwerkt 
-      beperking van je persoonsgegevens
-      verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens 
-      overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een 
andere organisatie uitsluitend op jouw verzoek
-      vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
 
5.3    Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen 
komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit 
gemotiveerd laten weten.  
 
6.      Beveiliging van je gegevens 
 
6.1     We heb adequate technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen. 
 
7.      Verstrekken van gegevens aan derden 
 
7.1    We verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan 
anderen. Dit is alleen het geval als we foto’s laten afdrukken bij 
de bedrijven waar we mee samenwerken.



 
7.2   Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk 
van de verleende diensten verstrekken we je 
persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of 
partijen: 
-      Personen en instanties die op grond van een wettelijke 
verplichting geïnformeerd moeten worden
-      Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en 
verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverlener en/of 
externe administratie/accountantsmedewerkers.
        
7.3    Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze 
verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor 
doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben 
afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke 
verwerkersovereenkomsten. 
 
7.4   Wijzigingen van de Privacy statement
 
7.5   Het kan voorkomen dat dit Privacy statement in de 
toekomst kan wijzigen. Op onze website vind je steeds het 
meest actuele statement.
 
8.    Geautomatiseerde besluitvorming 
 Laban Producties neemt niet op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen   
kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma’s of – 
systemen zonder dat daar een mens tussen zit. 

9.   Cookies, of vergelijkbare technieken 
 Laban Producties gebruikt alleen technische, functionele en 
analytische cookies die geen inbreuk maken op je                       
   privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, 
tablet, of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 



noodzakelijk voor de technische verweking van de website en 
je gebruikersgemak.
 
 10.        Klachtrecht 
 
10.1        Als je het idee hebt, dat we je gegevens toch niet 
goed beveiligen of er aantoonbare aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact met ons op. Dit kan via een email 
naar: marjanlaban@outlook.com
 
10.2       Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


