
Privacyverklaring Claudia Verloop 
Fotografie 
 
Claudia Verloop Fotografie, gevestigd aan Hoefweg 99 
6717LS Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
http://www.claudiaverloop.com  
claudiaverloop@gmail.com 
Hoefweg 99 
6717LS 
Ede +31611962576 
 
Claudia Verloop Fotografie hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en gaat 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom wordt in de deze privacyverklaring 
heldere en duidelijke informatie gegeven over wat er met uw gegevens gebeurt. Ik verkoop 
uw gegevens nooit door. Bij vragen kunt u mailen naar claudiaverloop@gmail.com 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 
Persoonsgegevens worden door Claudia Verloop Fotografie verwerkt voor de volgende 
doelstelling(en) op basis van de volgende grondslagen; 
 

- Administratieve doelstellingen.  
Grondslagen; afhandelen van de betaling en administratie die wettelijk verplicht is. 

- Contact met klanten of een schriftelijke/telefonische aanvraag voor een dienst die 
Claudia Verloop Fotografie aanbiedt. 
Grondslag: het uitvoeren van opdrachten en overleggen over de opdracht 

- Producten bij uw thuis bezorgen, zoals foto’s of albums. 
Grondslag: Levering van dienst of product. 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Claudia Verloop Fotografie om de volgende 
gegevens vragen; 
 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang de opdracht loopt of in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 



Gebruik en verwerking van fotomateriaal 
Persoonsgegevens fotomateriaal worden door Claudia Verloop Fotografie verwerkt voor de 
volgende doelstelling(en) en op basis van de volgende grondslagen; 
 

- Gebruik voor de porfolio-website (www.claudiaverloop.com). 
Grondslag: het aanbieden van een dienst 

- Gebruik op sociale media-kanalen van Claudia Verloop Fotografie. 
Grondslag: het aanbieden van een dienst 

- Gebruik voor marketingdoeleinden. 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Claudia Verloop Fotografie vragen om de volgende 
gegevens; 
 

- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Fotomateriaal 

 
Bovenstaande gegevens worden (foto’s) worden 2 jaar bewaard door Claudia Verloop 
Fotografie. Het gaat hierbij niet om de RAW-bestanden, maar om de bewerkte selectie die 
de klant eerder heeft ontvangen. De klant kan in de twee jaren die volgen na de opdracht 
foto’s bijbestellen. Fotografische werken die dienen in het portfolio of zijn geplaats op 
sociale media worden zolang bewaard als Claudia Verloop Fotografie dat nodig acht. 

 
  



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Claudia Verloop Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Het domein van Claudia Verloop Fotografie (www.claudiaverloop.com) is van Wix.com 
Hieronder vindt u een overzicht van de Cookies door de Wix zijn geïmplementeerd in de 
website; 
 

Naam Cookie Duur Waarvoor 
svSession Permanent Activiteitenoverzicht 
HS Sessie Veiligheid 
incap_ses_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sessie Veiligheid 

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sessie Veiligheid 

nlbi_{ID} Blijvende cookie Veiligheid 
XSRF-TOKEN Blijvende cookie Veiligheid 
smSession Twee weken Het identificeren van 

ingelogde gebruikers op de 
website 

 
Meer informatie over deze cookies vindt u hier: https://support.wix.com/en/article/cookies-
and-your-wix-site  
 
  



Delen van persoonsgegevens met derden 
Claudia Verloop Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een 
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Claudia Verloop Fotografie blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen. 
 
Wix.com 
 
Wix.com houdt ook bij welke gebruikers het websitedomein van Claudia Verloop Fotografie 
bezoeken. Claudia Verloop Fotografie gebruikt deze gegevens om informatie te vergaren 
over de doelgroep van het bedrijf en het bezoekersaantal van de website. In de 
privacyverklaring van Wix kunt u lezen wat Wix met uw gegevens doet in artikel 8, 12 en 13 
(https://nl.wix.com/about/privacy). 
 
Claudia Verloop Fotografie verwerkt de onderstaande gegevens; 
 

- Type apparaat waarmee de website wordt bezocht 
- Geografische gegevens 
- Leeftijdscategorie 
- Gegevens over uw activiteiten op de website 

 
Google 
 
Met dezelfde doeleinden worden statistieken bijgehouden in Google Analytics (zie 
bovenstaande). Gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard. 
 
Daarnaast maakt Claudia Verloop Fotografie gebruik van Gmail met het belang om tot 
overeenkomst te komen en om een dienst of product te leveren. Uw kunt het privacy beleid 
van Google hier lezen: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl  
 
Boekhouder (Credofa Administratie) 
 
De boekhouding van Claudia Verloop Fotografie wordt uitgevoerd door Credofa 
administratie. Claudia Verloop Fotografie deelt dus automatisch gegevens die op de facturen 
vermeld staan. U kunt hier de privacyverklaring van Credofa Administratie vinden: 
http://www.credofa.nl/contact/9-pagina-s/29-privacy  
 
Sociale media knoppen  
 
Op claudiaverloop.com staan sociale media buttons. Door deze buttons wordt u 
doorverwezen naar sociale media. De meeste sociale mediakanalen werken met cookies. Ik 
heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de 
betreffende sociale mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 
 



Welke rechten heeft u? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Claudia Verloop Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar claudiaverloop@gmail.com. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 

Beveiliging persoonsgegevens 
Claudia Verloop Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op 
via claudiaverloop@gmail.com 
 
 


