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Contactgegevens: 
Steel-Fotografie 
Jeroen Stalenberg 
Amazonestraat 2 
1827KA ALKMAAR 
0621232525 

info@steel-foto.nl 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Steel-Fotografie ? 
Steel-Fotografie verwerkt persoonsgegevens die u verstrekt heeft via het contactformulier op de website, danwel via de 
contactgegevens op de facebookpagina, of waarover ik beschik door de gevoerde correspondentie. 
-Voornaam en achternaam 
- Woonadres 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Betalingsgegevens 
- Foto's waar mensen herkenbaar op staan 
 
Waarom verwerkt Steel-Fotografie persoonsgegevens ? 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, 
facturen te kunnen versturen en financiële administratie bij te houden. 
Foto´s kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden - maar dit gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming van 
de persoon die herkenbaar op de foto staat (of de ouders als het een minderjarige betreft), of als de persoon in kwestie 
recentelijk portretfoto’s van zichzelf openbaar heeft gemaakt, of bij redactionele publicaties 
 
Hoe lang bewaart Steel-Fotografie persoonsgegevens? 
Steel-Fotografie bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar na beëindiging van de dienstverlening. 
 
Waar bewaart Steel-Fotografie persoonsgegevens, en hoe worden ze beveiligd ? 
Steel-Fotografie bewaart persoonsgegevens op OneDrive, Gmail, of Google Photos. Om foto´s in hoge resolutie te 
kunnen versturen, gebruikt Steel-Fotografie WeTransfer. Om foto’s online te verstrekken gebruikt Steel-Fotografie een 
afgeschermde, alleen voor klanten toegankelijke website Pixieset. Al deze partijen hebben verklaringen en 
overeenkomsten opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Steel-Fotografie verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Persoonsgegevens waarover 
Steel-Fotografie beschikt via het contactformulier, of voortvloeien uit de gevoerde correspondentie, kunt u ten alle 
tijde corrigeren, inzien, of worden verwijderd op uw schriftelijk verzoek. 
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