
 

PRIVACYVERKLARING 
 

Hieronder lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. 

 

Persoonsgegevens 
 

Billie-Jo Krul Fotografie verwerkt persoonsgegevens over je doordat je 
gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij 

verstrekt. 

Billie-Jo Krul Fotografie verwerkt voor- en achternaam, adresgegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op mijn 
website. Billie-Jo Krul Fotografie verwerkt geen bijzondere of gevoelige 

persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden niet langer 

bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren 

waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 
Billie-Jo Krul Fotografie verwerkt deze gegevens voor de afhandeling 

van betalingen, je te kunnen bellen als dat nodig is om haar 

dienstverlening te kunnen uitvoeren, je uit te nodigen voor exposities 

en als ik hier wettelijk toe verplicht ben. 
 

 

Delen met anderen 
 

Billie-Jo Krul Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht 

van mij, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw 

gegevens. 

Billie-Jo Krul Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 

of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar hello@billie-jo.nl 

Billie-Jo Krul Fotografie zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, 
jouw verzoek uitvoeren en je hiervan op de hoogte stellen. 

 

Beveiliging 
 

Billie-Jo Krul Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via hello@billie-jo.nl 

 
 
 
Postadres 
Billie-Jo Krul Fotografie 
Stekkaspad 44 
3544JC Utrecht 
  
www.billie-jo.nl 
Kvk: 65499418 
  
Indien je vragen of opmerkingen hebt omtrent deze privacyverklaring 
kun je contact opnemen met Billie-Jo Krul Fotografie via  
hello@billie-jo.nl 

 
 
 


