Privacyverklaring van Pasfoto Laren VOF
Pasfoto Laren VOF hecht veel waarde aan het beschermen van uw gegevens en privacy. Pasfoto’s en
alle andere foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld worden door de Autoriteit
Persoonsgegevens aangemerkt als “Bijzondere Persoonsgegevens” waarop enkele extra
beschermingsmaatregelen van toepassing zijn.
We willen open en transparant zijn over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Daarom
hebben we deze privacyverklaring opgesteld, waarin wij uiteenzetten hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
1. Instemming met deze Privacyverklaring:
Met uw opdracht tot het maken van een (pas-)foto, gaat u akkoord met deze
privacyverklaring.
2. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens?
De gezamenlijke vennoten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw
persoonsgegevens. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de door ons als FG (Functionaris
Gegevensbescherming) aangewezen vennoot de hoofdverantwoordelijke is, maar sommige
deeltaken gedelegeerd zijn aan andere vennoten.
3. Welke persoonlijke gegevens registreren wij?
Wij bewaren, in digitale vorm, de foto die wij van u gemaakt hebben en die wij vervolgens
verwerkt hebben tot uw pasfoto, profielfoto of portret. Indien tijdens een fotosessie meerdere
foto’s van u gemaakt zijn, dan bewaren wij uitsluitend de foto die voor verdere verwerking is
gebruikt (het origineel), en, in het geval van profielfoto’s en portretten, ook het uiteindelijke
resultaat.
Wij bewaren deze foto’s niet onder uw naam, maar op datum en tijdstip waarop de foto
gemaakt is.
4. Met welk doel bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren deze digitale foto’s met het oog op eventuele nabestellingen. Omdat wij de foto’s
niet op naam bewaren moet u, indien u foto’s wilt bijbestellen, zo nauwkeurig mogelijk weten
op welke datum de foto gemaakt is en persoonlijk bij ons langs komen om uw foto aan te
wijzen.
Wij zullen uw foto nooit gebruiken voor andere doeleinden zoals voor publicatie op onze
website of voor andere vormen van publiciteit, zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming. Ook zullen wij uw foto nooit verstrekken of verkopen aan derden.
5. Hoe beschermen wij uw gegevens?
De foto’s worden opgeslagen op onze Pasfoto Computer. Deze computer is beveiligd met een
paswoord, is niet aangesloten op Internet en is daarom uitsluitend toegankelijk voor de
vennoten van Pasfoto Laren. De computer zelf is opgeborgen in een afsluitbare stalen kast
die zich bevindt in onze degelijk afsluitbare fotostudio.
Wekelijks wordt een back-up gemaakt van het fotoarchief op een externe disk die is
opgeborgen in dezelfde kast als de Pasfoto Computer.
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Op uw verzoek kunnen wij u via een andere, wel op Internet aangesloten computer, een
elektronische kopie van uw foto toesturen. Na ontvangst van een ontvangstbevestiging
verwijderen wij alle daarvoor benodigde gegevens van deze andere computer.
6. Hoe lang bewaren wij uw foto’s?
Wij bewaren uw foto’s tussen de twee en drie jaar. Ieder jaar in januari verwijderen wij de
foto’s die op dat moment ouder zijn dan twee jaar.
7. Hoe kunt u uw foto’s inzien, nabestellen of verwijderen?
Voor het inzien, het nabestellen of het op uw verzoek verwijderen van uw foto’s, kunt u zich
persoonlijk melden bij onze studio. Het aanpassen van de originele versie van uw foto is niet
mogelijk.
8. Datalekken:
Zodra er een datalek bij ons wordt gemeld, nemen wij direct contact op met het Meldloket
Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens en nemen wij de hieruit voortvloeiende
benodigde maatregelen.
9. Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van uw persoonsgegevens, maar liever ontvangen wij zelf uw opmerkingen zodat
wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing hiervan.
10. Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van
de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Laren, 11 juni 2018
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