
Privacy Policy 

Privacy policy voor Anja van Hunnik/ FotoAn, eigenaar van https://www.fotoan.nl  

Waarborgen Privacy 
Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van https://www.fotoan.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom 
beschrijven wij in onze privacy policy welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. 

Toestemming 
Door de informatie en de diensten op https://www.fotoan.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de privacy policy en de 
voorwaarden die hierin zijn opgenomen. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan van overeenkomsten. Denk hierbij 
onder andere aan fotoshoots.  
Hiervoor zullen wij de volgende gegevens verwerken. Deze zijn noodzakelijk voor onze communicatie en voor de 
bedrijfsvoering.  

- NAWTE 

- Factuur nr. 

- Betaalgegevens 

Anja van Hunnik/ FotoAn Bedrijfswagens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u heeft gegeven zullen wij niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
In andere gevallen zal dit slechts met uw uitdrukkelijke toestemming gebeuren.  
 
Publiceren beeldmateriaal 
Voor het publiceren van het beeldmateriaal geldt het portretrecht. Publicatie zal plaatsvinden na toestemming*  van de 
geportretteerde of diens wettelijke vertegenwoordiger. Derde partijen is het niet toegestaan ons beeldmateriaal zonder 
onze toestemming te gebruiken.  
* Er gelden uitzonderingen voor o.a. eventfotografie. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen. 

Beveiliging van uw gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als er onverhoopt een datalek ontstaat zullen wij ons uiterst inspannen 
om de schade te beperken. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u 

bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij kunnen u logischerwijs 

vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Let op! Foto’s worden pas als een bijzonder persoonsgegeven beschouwd wanneer deze gemaakt of gebruikt worden 

voor legitimatie. 

Gebruik van cookies 

Fotoan.nl gebruikt cookies voor informatie over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken en om te zien 

welke pagina’s het goed doen. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken 

van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze opties op de website van de aanbieder van 

uw browser. 

Vragen 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van fotoan.nl kunt u ons benaderen via de 

contactpagina op fotoan.nl of via telefoon (contactgegevens zie contactpagina). 

FotoAn is onderdeel van Van Hunnik Trucks & Vans BV, kvk 10040983 


