
Privacy Statement 
De privacy van de bezoekers van de website, www.productfotowestland.nl respecteren wij en wij 
dragen zorg dat de persoonlijke informatie die bij ons wordt vermeld, in vertrouwen wordt 
behandeld. De contactgegeven van www.productfotowestland.nl staan onderaan deze pagina 
vermeld. Verzending van uw gegevens worden via beveiligde verbinding verzonden. Het groene 
slotje is aangegeven voor “https“ 

Het verwerken van uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van een bestelling, het afhandelen van 
het aanvraagformulier en het beheren en versturen van informatie betreffen handelingen van een 
voortvloeiende relatie. Het gebruiken en verstrekken van uw gegevens, mits uw uitdrukkelijke 
toestemming is gegeven, worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  

Doeleinden van de gegevensverwerking: 
Uw persoonsgegeven worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een vraag en 
bestelling of overeenkomst. Het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of het versturen c.q 
contact leggen van de door u aangevraagde informatie. De gegevens van u, worden vastgelegd in 
ons klantenbeheer systeem, om de informatie zoals staat omschreven te kunnen uitvoeren. Wij 
zullen uw gegevens, nooit voor andere doeleinden beschikbaar stellen of aan derde verstrekken.  
Ingeval van verzendingen verstrekt sportshoots.nl deze uitsluitend aan derden en alleen als dit 
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

Middels het verstrekken c.q. inzenden van uw gegevens, geeft u ons uw akkoord voor het verwerken 
van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat. 
 
Onze website en/of dienst heeft geen intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders c.q. voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Advies aan de ouders is dan ook de online 
activiteiten van hun kinderen te controleren. 
 
Opslag van gegevens: 
Foto Westland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren een 
maximale bewaartermijn van 12 maanden na het laatste contact, bestelling c.q. overeenkomst. Dit 
betreffen de persoonsgegevens zoals u heeft aangeleverd.  

Journalistieke voorwaarden: 
Beelden c.q. foto’s die worden weergeven door Sportshoots.nl zijn van journalistieke aard en vallen 
onder de auteurswet. Beelden, c.q. foto’s, zijn een verslaglegging waar journalistieke vrijheid voor 
geldt en er is derhalve geen toestemming nodig van de geportretteerden om de beelden c.q. foto’s 
te mogen publiceren. Bezwaar maken tegen publicatie is alleen mogelijk, als hiervoor een “redelijk 
belang” kan worden getoond door de geportretteerde. 

Correctie persoonsgegevens en inzage hiervan. 
Wij proberen te aller tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en 
andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig 
overkomen. U heeft het recht, als betrokkene, om een verzoek in te dienen om de gegevens, welke 
over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. 
Behoudens de gegevens die vallen onder de journalistieke vrijheid. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. Het verzoek zullen wij conform de AVG in behandeling nemen. 

Cookiebeleid. 
Deze website gebruikt alleen functionele cookies, voor de juiste werking van deze website. Verder 
worden er geen andere cookies gebruikt zoals b.v. tracking cookies. Er worden geen 



persoonsgegevens vastgelegd en wij volgen niet uw surfgedrag buiten deze website om. U bezoekt 
onze website anoniem. 
 
Heeft u vragen of en klacht. 
Wij wijzen u er tevens op dat een klacht kan worden ingediend bij de Nationale Autoriteit 
Persoonsgegevens. Als Sportshoots.nl doen wij er alles aan om uw privacy te borgen en de 
persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u 
hier toch vragen over hebben, over onze privacyverklaring in het algemeen of een klacht hebben, 
dan kunt een e-mail sturen naar info@fotografieronaldbakker.nl Wij zullen dan binnen een week 
met een reactie komen. 

Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen. 
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