
PRIVACY VERKLARING

INLEIDING
De AGV schrijft voor dat Jan Pieter Keller - Fotograaf inzicht geeft in de manier waarop hij persoonsgegevens 
verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgronden het doel van de gegevens-
verwerking en de rechten die de betrokkenen dienaangaanden kunnen uitoefenen.

VERANTWOORDELIJKE:
Jan Pieter Keller

Bij de KvK sta ik ingeschreven als éénmanszaak:
Jan Pieter Keller | zakelijke portretfotografie
Esplanade de meer 259
1098 WK Amsterdam
janpieter@janpieterkeller.com
KvK nr.: 73311731

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Woonplaats
Telefoonnummers (mobiel en vast)
Emailadressen, E-mail wisseling, Websites, Socialmedia accounts
Bankgegevens, KvK- en BTW nr.

GRONDSLAGEN EN DOELSTELLING
De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van “Uitvoering van overeenkomst” en van 
“Gerechtvaardigd belang”. Jouw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: 
het uitvoeren van jouw opdrachten en het laten zien van mijn werk.

GEVOELIGE INFORMATIE
Ik sla geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, 
geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

VERTROUWELIJKHEID
Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld, 
tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

OPSLAG EN BESCHERMING
Jouw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email - en kalenderprogramma. 
Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd 
door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die je achterlaat op mijn contact formulier. 
Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is 
beschermd met een code. De foto’s worden opgeslagen op opslagmedia bij mij thuis en daar beveiligd bewaard.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS
De administratieve gegevens in mijn systeem: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Fotoarchief: onbeperkt, tenzij anders is overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van 
jouw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

PORTRETRECHT
Het belangrijkste doel van mijn bedrijf is het maken van foto’s van mensen in opdracht - zowel in mijn studio 
als op locaties wereldwijd. Mensen staan dan zeer herkenbaar op de foto.

INZAGE
Je hebt ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van jou heb opgeslagen, 
voor zover ze onder de wet AVG vallen. Je krijgt binnen vier weken reactie.

KLACHTEN
Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van jou heb opgeslagen, dan kun je contact met mij 
opnemen om deze aan te passen en eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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