
Privacyverklaring

Algemeen
Wij zijn geen professionele organisatie, het blijft voor ons uitsluitend een hobbymatige bezigheid. Toch 
hechten we  waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we helder en transparant uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
We houden ons  in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  
 
 Dit brengt met zich mee dat :

• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. (zie verder).

• De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

• We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 
persoonsgegevens. (Bijvoorbeeld bij publicatie van een foto op sociale media.)

• De nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• We op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, en we 
respecteren deze volledig.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?
We verzamelen persoonsgegevens van de personen die ons behulpzaam zijn bij het beoefenen van onze 
hobby, de modelfotografie. Dit kunnen medewerkers zijn in volgende disciplines:

• Modellen
• Visagisten, make-up artiesten, haarkappers, stylisten.
• Verhuurders, eigenaars van zaken die we mogen verwerken op foto.
• Al wie als assistent mee wil werken tijdens of bij de voorbereiding van een foto manifestatie.

Welke gegevens verwerken we? 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum,  nationaliteit
• Fysieke kenmerken: zoals kledingmaten / lengte, huidskleur, haarkleur...
• Beeldmateriaal: (digitale) foto’s. Zowel de foto's die we zelf genomen hebben, als foto's die het 

model / medewerker ons toegestuurd heeft, als ook foto's uit groepsevents.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 

• Gerechtvaardigd belang: 
◦ Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor fotoshoots of foto gerelateerde 

activiteiten.. 
• Uitvoering overeenkomst:

◦ Voorbereiding van de fotoshoot. Opstellen van de callsheet en Modelcontract.
◦ Het nemen van foto's tijdens de fotoshoot, volgens stijl en thema die bepaald is in het 

modelcontact / callsheet.
◦ Nabewerken, archiveren en afleveren van het beeldmateriaal.

• Wettelijke verplichting
◦ Geen



Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens kunnen verwerkt worden door

• De fotograaf, beeldbewerker
• Visagist, make-up artist, haarstylist / Kapper
• Kleding stylist

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• het hosten van onze website, en publicatie van het portfolio op internet
• diverse beveiligingen zoals SSL en "Sitelock" op de website.
• het doorsturen van de foto's via internet
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen / email. 
• telefoonregister in "the cloud"

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) die de beveiliging van je 
persoonsgegevens niet kunnen waarborgen. Daarom maken we enkel gebruik van de  diensten van 
gerenomeerde bedrijven.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of 
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze 
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van 
de verwerking voor de intrekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 
Wij werken in principieel nooit met personen jonger dan 18 jaar. We kunnen inzage vragen in een 
identieteitsbewijs om de opgegeven leeftijd te bewijzen. Moesten we uitzonderlijk toch werken met een 
minderjarige dan verwerken we alleen persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijke toestemming is 
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en 
tot maximaal 5 jaar na onze laatste samenwerking.
Beeldmateriaal (foto’s en/of film, digitaal en/of afgedrukt) de callsheet en het modelcontract worden 
onbeperkt in de tijd bewaard.

Beveiliging van de gegevens 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• Onze medewerkers worden gewezen op het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij

zijn er aan gehouden verkregen gegevens niet verder te verspreiden.



Je rechten omtrent je gegevens.
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je 
ontvangen heb.

Onderaan dit document staat hoe je contact met mij kan opnemen.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.
 
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in 
opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan 
geven aan voornoemde verzoeken.

Beeldmatriaal wordt echter bewaard volgens de voorwaarden die overeen gekomen werden in het 
modelcontract.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct 
contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Ik kan mijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website.

------------------------------------------
Walter Talboom
Origineel: 1 mei 2018
-----------------------------------------
Updates: 24 mei 2018

-----------------------------------------

Contactgegevens:
• via email:

mail[at]waltertalboom.be
walter.talboom[at]gmail.com

(vervang [at]door @)

• Via sociale media
Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp

-----------------------------------------
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