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Dit is de Privacyverklaring van Bakkerito 
Ik heb deze Algemene Voorwaarden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Ik vind het belangrijk om zo 

helder mogelijk te zijn in onze gezamenlijke en individuele voorwaarden; dit helpt jou en mij.  

Mocht je onduidelijkheden vinden, laat het mij dan weten via info@bakkerito.nl.  

De privacyverklaring is van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, 

overeenkomsten, opdrachten en leveringen van diensten of producten door of namens Bakkerito. 

Bij het ondertekenen van een overeenkomst met Bakkerito gaat de klant akkoord met deze privacyverklaring 

en is de klant verplicht om de in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens te verstrekken.  

Definities 
 Annuleren: Beëindiging of ontbinding van een overeenkomst of opdracht; 

 Bakkerito: De handelsnaam van mijn bedrijf. 

  Gevestigd te Den Haag onder KVK nr. 88746275. 

  Eigendom van Eelco Bakker, geboren 23-01-1980 te Velsen 

  Merknamen:  Bakkerito,  

    Bakkerito Photography,  

    Bakkerito Fotografie; 

 Fotografische werken: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van de  

  Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde 

  fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

 Hij:  Om de privacyverklaring leesbaar te houden is overal het voornaamwoord “Hij”  

  gebruikt. Overal waar “hij” wordt gebruikt kan ieder voornaamwoord worden gelezen 

  die de klant hier zou willen lezen. 

 Klant:  Degene met wie Bakkerito contact heeft of een overeenkomst is aangegaan  

  (particulieren, professionals, organisaties, bedrijven en/of overheid) tevens de  

  aanvaarder van  deze privacyverklaring; 

 Offerte: Alle aanbiedingen van Bakkerito aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt  

  een overeenkomst aan te gaan; 

 Opdracht: De dienst of het product dat door Bakkerito geleverd zal worden, wordt geleverd of is 

  geleverd aan de klant; 

 Overeenkomst: Afspraak tussen de partijen; 

 Partijen: Bakkerito en klant samen; 

 Schriftelijk: Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en 

  vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen  

  overgebrachte of opgeslagen informatie; 

Naam en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke: 
Naam:  Eelco Bakker 

Bedrijf:  Bakkerito (KVK #: 88746275) 

Contact: info@bakkerito.nl 

Deze privacy verklaring is opgesteld door bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke.  

mailto:info@bakkerito.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/#HoofdstukI_Paragraaf3_Artikel10
mailto:info@bakkerito.nl
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Mijn verklaring. 
Ik vind het een eer om een opdracht of dienst voor jou te verrichten! Echter, om dit te doen, moet ik wel jouw 

persoonsgegevens verwerken. Daarnaast worden door mijn klanten soms zelf persoonsgegevens aan mij 

verstrekt. Deze gegevens moet ik verwerken voor een juiste bedrijfsvoering. 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

Ik heb niet de intentie om gegevens te verwerken van klanten die jonger zijn dan 16 jaar, noch opdrachten uit 

te voeren voor personen die jonger zijn dan 16 jaar. Helaas kan ik de leeftijd niet altijd controleren vanwege de 

digitale communicatie. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat ik gegevens verkrijg van hun kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als 

je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik deze informatie. 

De gegevens die ik verwerk. 
De volgende directe persoonsgegevens worden door mij gebruikt en opgeslagen: 

- Voor- en achternaam van de klant 

- Adresgegevens van de klant (zoals maar niet beperkt tot factuuradres) 

De volgende indirecte persoonsgegevens worden door mij gebruikt en opgeslagen: 

- Telefoonnummer van de klant 

- E-mailadres van de klant 

- Bankrekeningnummer van de klant 

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door mij gebruikt en opgeslagen: 

- Fotografische werken met identificeerbare personen 

Mocht er een incidentele digitale vraag komen van een (rechts)persoon, niet zijnde een klant, dan wordt dit 

digitale bestand (vraag en/of antwoord) na een jaar automatisch verwijderd aan mijn zijde. Dit vervalt 

wanneer de (rechts)persoon binnen een jaar klant wordt, dan geldt mijn normale bewaartermijn (zie volgende 

paragraaf). Vragen gesteld via social media vallen hier niet onder. 

Wat ik doe met deze gegevens. 
Omdat ik commerciële diensten verleen en commerciële producten lever, heb ik de persoonsgegevens nodig 

voor de volgende doelen: 

- Telefonisch en/of e-mail contact om mijn diensten uit te kunnen voeren  

- Het uitvoeren van mijn diensten op locatie 

- Het afleveren van goederen en /of diensten 

- Afhandeling van betalingen 

- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame (indien je je daarvoor hebt aangemeld) 

- Het samenstellen van mijn reclame-uitingen, nieuwsbrief en/of portfolio 

De fotografische werken die ik in jouw opdracht maak, kan ik gebruiken voor mijn reclame-uitingen, 

nieuwsbrief en/of portfolio. Voordat ik deze fotografische werken ga inzetten voor deze doeleinden, zal ik dit 

met jou communiceren en jouw toestemming vragen. Hierbij zal ik de reikwijdte en de duur van de doeleinden 

aangeven. Dit geldt vooral voor fotografische werken met identificeerbare personen, maar ook voor 
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fotografische werken met herleidbare kenmerken tot jouw bedrijf en/of medewerkers. Deze toestemming zal 

ik per mail aanvragen. Bij geen gehoor binnen drie (3) weken zal ik de vraag nogmaals stellen. Bij geen gehoor 

bij de tweede toestemming aanvraag binnen een (1) week, zal ik alsnog de foto’s gebruiken voor 

bovengenoemde doeleinden. 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je 

persoonsgegevens nodig heb. Ik hanteer 7 jaar na het laatste contact als bewaartermijnen voor de 

persoonsgegevens (wettelijke verplichting van de belastingdienst) met uitzondering van de nieuwsbrief. Deze 

7 jaar probeer ik zo goed mogelijk te handhaven echter het zou kunnen dat ik gegevens langer dan 7 jaar in 

mijn bezit heb. Iedere start van het kalenderjaar doe ik een check op de verjaringstermijn. 

Hoe ik deze persoonsgegevens beveilig. 
Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact 

op met mij.  

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, VPN en firewall op mijn vaste computer, mijn laptop en 

mijn telefoon. 

- Voor mijn website en email maak ik gebruik van het Nederlandse webhostingbedrijf TransIP die 

gebruik maakt van in Nederland gehuisveste beveiligde TLS (voorheen SSL) servers. Voor de website 

kun je dit zien aan de weergegeven 'https' en het hangslotje in de adresbalk van de website. 

- De fotobestanden worden met de klant gedeeld middels “Stack”, een beveiligde (256-bit AES 

encryptie) cloud opslagdienst van TransIP. Meer informatie hierover is te vinden bij TransIP. 

- TransIP heeft aangegeven te voldoen aan de eisen van de AVG. 

- Daar waar kan, wordt de klantnaam vervangen door een klantnummer. 

- De administratie van de persoonsgegevens (exclusief email) worden op een beveiligd opslagmedium 

bewaard. 

- Het beveiligde opslagmedium wordt, wanneer deze niet in gebruik is door mij, zoveel mogelijk in een 

fysieke kluis bewaard. 

Ik zal nooit persoonsgegevens aan derden verkopen. Ik zal uitsluitend de persoonsgegevens aan derden 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Ik zal er alles aan doen dat de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik besef mij dat ik verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen blijf. 

Gevolgen van niet verstrekken van de (directe/indirecte/bijzondere) 

persoonsgegevens aan mij. 
Als klant kan je altijd weigeren om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan mij. Echter, dit heeft tot gevolg 

dat ik mijn diensten helaas niet kan uitvoeren. Ik heb dan het recht om de aangegane offertes, aanbiedingen, 

werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, opdrachten en leveringen van diensten of producten, 

eenzijdig te annuleren. Eventuele gemaakte kosten zal ik dan wel moeten verhalen middels de manieren 

genoemd in mijn Algemene Voorwaarden. 

http://www.transip.nl/
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Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen door mij.  

Jij hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. 

Jij hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die ik van jou bezit, schriftelijk naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te 

sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 

naar het eerder vermeldde e-mail adres.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik je wel om je te identificeren 

middels een kopie van je identiteitsbewijs. 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 jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Heb je klachten? 
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over mijn privacy beleid bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

Cookies 
Fysieke cookies zijn lekker, maar digitale cookies niet altijd. Ik zal me inzetten om een cookievrije website aan 

te bieden. Echter, omdat ik gebruik maak van Wordpress en verschillende Wordpress plugins, heb ik dit niet 

altijd in de hand. Ik doe hier ieder jaar een onderzoek naar. Mocht je onverhoopt een cookie krijgen vanuit 

mijn website, laat mij dit dan weten. Dan zal ik de bron hiervan zo snel mogelijk achterhalen en maatregelen 

nemen. 

Grafische indicatie van gegevens stromen: 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

