
Privacyverklaring fotograaf Jeroen Jongeneelen 

Inleiding  Jeroen Jongeneelen neemt de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens zeer serieus en zal 
informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij 
uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over 
jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring 
aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met jeroen@jeroenjongeneelen.nl    
 
Wie is Jeroen Jongeneelen?  Jeroen Jongeneelen levert diensten op het gebied van fotografie. Onze studio is te 
vinden aan de Spinveld 66 A10, 4815 HT Breda en wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 20092376. Jeroen Jongeneelen is en voelt zich voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens verantwoordelijk.  

Hoe gebruikt Jeroen Jongeneelen jouw gegevens?  In deze verklaring leggen wij uit waarvoor Jeroen Jongeneelen 
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarnaast is aangegeven welke gegevens Jeroen Jongeneelen voor dat specifieke 
doel gebruikt, wat de grondslag is om die gegevens te verwerken en hoe lang de gegevens door Jeroen Jongeneelen 
worden bewaard.  
 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?  

A: Informatie via onze website  Onze website kan bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons 
worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-
identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van 
jouw computer. Het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot onze website, het 
internetadres van de website vanwaar jij rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat jij 
gebruikt, de onderdelen van onze website die jij bezoekt, de pagina’s van onze website die jij hebt bezocht en de 
informatie die jij hebt bekeken, en het materiaal dat jij opstuurt of download van de website. Deze technische informatie 
wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website te kunnen verbeteren. Deze 
technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor 
toekomstig gebruik.  

Via onze website kan jij ook contact met ons opnemen. Om te kunnen reageren moeten wij weten wie jij bent. Daarom 
vragen wij via de contactpagina enkele persoonsgegevens (naam en email), maar niet eerder dan dat jij hiermee akkoord 
bent.  

B: Persoonsgegevens van zakelijke relaties  Onder zakelijke relaties verstaan wij onze opdrachtgevers, potentie ̈le 
opdrachtgevers, leveranciers en/of verkopers. Jeroen Jongeneelen verwerkt de persoonsgegevens voor Jeroen 
Jongeneelen dienstverlening en relevante relaties. Deze relaties zijn werkzaam voor ondernemingen waarmee Jeroen 
Jongeneelen zaken doet (of wil doen) en/ of samenwerkt. Met deze persoonsgegevens kunnen wij aanbiedingen doen en 
informatie verschaffen over de dienstverlening (offerte), een zakelijke relatie onderhouden en een 
opdrachtovereenkomst sluiten en onderhouden.  

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van onze zakelijke relaties?  Jeroen Jongeneelen verwerkt de volgende 
persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.  

Bewaartermijn:  Zo lang als dit noodzakelijk is binnen de zakelijke relatie.  
 

Bescherming van jouw gegevens  
Persoonsgegevens worden door Jeroen Jongeneelen beschermd. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en 
technologische maatregelen. Alleen geautoriseerde binnen Jeroen Jongeneelen hebben toegang tot de gegevens.  
 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?  
Jeroen Jongeneelen ontvangt informatie over jou op verschillende manieren: 
- Indien je contact met ons opneemt, b.v. face to face, per telefoon of e-mail 
- Indien wij contact met jou opnemen, b.v. face to face, of telefonisch of per e-mail 
- indien wij gegevens krijgen van andere partijen binnen jouw organisatie. Die andere partijen kunnen zijn: een 
leidinggevende, een collega, een HR-medewerker of een MT-lid.  
 



Wat zijn jouw rechten?  

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot 
jouw gegevens en de verwerking ervan, zoals:  

Inzage   Als je de persoonsgegevens wil inzien die Jeroen Jongeneelen over je heeft vastgelegd, kun je een 
verzoek tot inzage doen.  

Wijzigen  Als je veranderingen wil aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien, kun je daartoe een verzoek 
doen bij Jeroen Jongeneelen. Je kunt Jeroen Jongeneelen verzoeken je gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, 
verwijderen of afschermen.  

Beperken van de verwerking  Je hebt daarnaast het recht om Jeroen Jongeneelen minder persoonsgegevens te laten 
verwerken..  

Bezwaar maken  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Jeroen Jongeneelen of een 
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.  

Gegevensoverdracht  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Jeroen Jongeneelen te verkrijgen. Jeroen 
Jongeneelen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in gangbare digitale 
systemen te openen is. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.  

Toestemming intrekken  Ten alle tijden heb jij het recht om toestemming tot bepaalde verwerking van jouw 
persoonsgegevens in te trekken.  
 

Reactie door Jeroen Jongeneelen  

Een verzoek kan verstuurd worden naar jeroen@jeroenjongeneelen.nl. Jeroen Jongeneelen zal je verzoek zo snel mogelijk 
beantwoorden en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Jeroen Jongeneelen een dergelijk verzoek heeft 
ontvangen. Indien Jeroen Jongeneelen je verzoek afwijst zal hij zijn antwoord motiveren.  
 

Ontvangers van de persoonsgegevens  

Jeroen Jongeneelen kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere  
zakenpartners en onderaannemers (b.v. gegevens bewerkers) die namens Jeroen Jongeneelen diensten verlenen, en in 
alle overige gevallen waarin Jeroen Jongeneelen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis. 
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.  
 

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?  

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op 
eventuele wijzigingen.  
 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?  

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Jeroen Jongeneelen je gegevens gebruikt, 
dan kun je een e-mail sturen naar jeroen@jeroenjongeneelen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Jeroen 
Jongeneelen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar jeroen@jeroenjongeneelen.nl Daarnaast kan je ook 
altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland 
is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 


