
PRIVACY VERKLARING  Lieke maakt beeld 
 
Dit is de privacyverklaring van Lieke maakt beeld. Lieke maakt beeld bestaat uit één persoon 
Lieke Zuidwijk. Lieke maakt beeld respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Lieke maakt beeld is zelf 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Omdat 
Lieke maakt beeld haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring 
regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij 
via een mail aan info@liekemaaktbeeld.nl.  
 
Contactgegevens: 
www.liekemaaktbeeld.nl 
De veldweide 36 
6971 ME Brummen 
06-51517653 
 
Persoonsgegevens die Lieke maakt beeld verwerkt 
Lieke maakt beeld verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je 
gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou 
maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

§ Voor- en achternaam 
§ Adresgegevens 
§ Telefoonnummer 
§ E-mailadres 
§ Foto’s in opdracht gemaakt 

 
Doeleinden 
Lieke maakt beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

§ Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening. 
§ Om thuisreportages te kunnen doen. 
§ Om een reportage te kunnen plannen/reserveren. 
§ Om goederen en diensten bij jou af te leveren. 
§ Om te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. 
§ Om jouw betaling af te kunnen handelen 
§ Lieke maakt beeld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte. 

§ Lieke maakt beeld maakt gebruik van een portfolio op haar website en social 
media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien.  Hierin 
worden jouw foto’s en eventueel naam verwerkt. Jij hebt hier met het 
aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven.  

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Lieke maakt beeld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
tussen zit. 
 
Hoelang Lieke maakt beeld persoonsgegevens bewaart 
Lieke maakt beeld verwerkt jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en 
andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om 
de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de 
bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou op de foto te zetten en kenmerken die 
van belang zijn om te weten voor de shoot. Wij bewaren deze gegevens 1 jaar.  
 



Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, 
factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, 
bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet 
verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te 
bewaren. Na deze periode worden deze gegevens van jou verwijderd.  
 
Lieke maakt beeld maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media 
kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Hierin worden jouw foto’s en 
eventueel naam verwerkt. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming 
voor gegeven. Deze foto’s worden 15 jaar bewaard.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Lieke maakt beeld verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies die Lieke maakt beeld gebruikt 
Lieke maakt beeld gebruikt geen technische en functionele cookies, en analytische cookies 
die geen inbreuk maken op je privacy. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven 
met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.  

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Lieke maakt beeld om 
jouw gegevens in te zien. 	
2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, 
laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een 
verzoek indienen.  
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.  
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder 
onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde 
en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.  
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete 
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel 
gevolgen hebben voor de te leveren diensten. 

 
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar 
info@liekemaaktbeeld.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet 
aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.  
 
Hoe Lieke maakt beeld persoonsgegevens beveiligt 
Lieke maakt beeld 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
via info@liekemaaktbeeld.nl. 
 
 


