
Beste, 

Allereerst wil ik je even in “mensentaal” aanspreken.  Ik heb het grootste respect voor uw privacy 
en ik dank je voor het vertrouwen om mijn site te bezoeken.  

Er zijn een aantal zaken die ik nodig heb om mijn website goed te laten lopen en om statistische 
gegevens van mijn website op te halen.  Die gegevens gebruik ik strategische beslissingen te nemen
richting mijn marketing.  Ik bekijk deze data echter in grote hoeveelheden, niet op microniveau, 
waar ik iemand zou kunnen identificeren.  

Het grootste deel van de data die ik verzamel, is data die je me op vrijwillige basis geeft, zoals het 
inschrijven op een shootevent, het inschrijvingen op mijn nieuwsbrief of het toevoegen van een 
ervaring.

Dat gezegd zijnde, hier is een overzicht van alle data die ik verzamel, waar ik ze voor gebruik en 
wat mijn wettelijke grondslag is:

Bedrijf:

Dennis Claes Fotografie
Gevestigd te:
Dalemstraat 2/8
3078 Everberg
BE 0836 340 928

Alle gegevens die door Dennis Claes verzameld worden, worden niet 
gedeelde of verkocht aan derde partijen

Data die door de website verzameld wordt:

Inschrijvingen shootevents

Wettelijke grondslag: Expliciete toestemming
Doel: inschrijvingen voltooien
Gegevens die worden verzameld worden:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mail
– Extra info die de deelnemer toevoegt

Nieuwsbrief

Wettelijke grondslag: Expliciete toestemming
Doel: nieuwsbrief rondsturen
Gegevens die worden verzameld worden:

– Naam
– E-mail

Ervaringen toevoegen



Wettelijke grondslag: Expliciete toestemming
Doel: het verzamelen van ervaringen voor social proofing
Gegevens die worden verzameld worden:

– Naam
– E-mail
– Ervaring 
– Link naar de portfolio van de inzender (optioneel)
– Of deze ervaring gaat over de shootevents of photoshoots

Google Analytics

Wettelijke grondslag: Legitiem gebruik
Doel: het bekijken van data om mijn website bij te sturen
De privacy policies van Google Analytics zijn terug te vinden op 
https://www.google.com/policies/privacy/

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van wordpress plugins.  Deze 
gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals retargetting of adsense.

Gegevens niet gerelateerd aan website:

Easy Release (TFP contracten)

Wettelijke grondslag: Contractueel 
Doel: het vastleggen van afspraken ivm shoots
Gegevens die verzameld worden:

– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– E-mail
– telefoonnummer
– Foto 

Gegevens van deze contracten worden zowel via mail als op mijn gsm bewaard

Backup foto's OneDrive

Wettelijke grondslag: Contractueel
Doel: het opslaan van foto's uit photoshoots
Gegevens die verzameld worden: 

– RAW files
– Afgewerkte beelden

DPA Onedrive: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/you-own-your-data 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/you-own-your-data


Backup Foto's BackBlaze

Wettelijke grondslag: Contractueel
Doel: het opslaan van foto's uit photoshoots
Gegevens die verzameld worden: 

– RAW files
– Afgewerkte beelden

DPA BackBlaze: https://www.backblaze.com/company/privacy.html 

https://www.backblaze.com/company/privacy.html

