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PRIVACY POLICY 

Fliki Foto respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze 

die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.  

 

PERSOONSGEGEVENS EN/OF FOTO’S  

VAN WIE VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?  

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:  

• Klanten  

• Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen 

krijgen of hebben gehad 

 

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD EN HOE WORDEN DEZE BESCHERMD?  

Het kan hier gaan om:  

• Voor- en achternamen  

• Adresgegevens 

• Telefoonnummers  

• E-mailadressen 

• Foto’s  

• Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar zij 

eerder interesse in hebben getoond.  

• E-mail correspondentie  

 

PERSOONSGEGEVENS  

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Flikifoto en worden zonder 

toestemming nooit aan derden overgedragen. Ook zien wij erop toe dat het bestand waar deze 

persoonsgegevens opgeslagen zijn, beveiligd is met een wachtwoord en nooit zonder toestemming 

door derden kunnen worden ingezien. De bewaartermijn is 10 jaar. 

 

 FOTO’S 

 Wanneer je door Fliki Foto foto’s laat maken, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Hierin 

staat onder andere dat Fliki Foto de foto’s voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Dit 

betekent dat de foto’s op de website van Fliki Foto kunnen worden gebruikt of geplaatst kunnen 

worden op één van de Social Media pagina’s (Facebook en Instagram) van Fliki Foto.  
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WAAR WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN? PERSOONSGEGEVENS  

Alle persoonsgegevens (m.u.v. foto’s) worden opgeslagen in de boekhouding van Fliki Foto. We 

maken hiervoor gebruik van een wachtwoord-beveiligde excelsheet. E-mail correspondentie wordt 

opgeslagen in een G-mail omgeving van Google. Het privacy beleid van Google kun je hier 

terugvinden: https://policies.google.com/privacy  

DIGITALE FOTO’S  

Foto’s worden geleverd via Pixieset.com, een clouddienst in de Verenigde Staten met presentatie 

pagina. Via deze pagina kun je alleen jouw foto’s zien en downloaden. Deze pagina is altijd beveiligd 

met een wachtwoord en wordt door Fliki Foto  alleen aan jou verstrekt. Je bent vrij om deze pagina 

en het bijbehorende wachtwoord voor privédoeleinden door te sturen naar derden. Echter is het 

jouw verantwoordelijkheid waar de foto’s, ten gevolgen hiervan, terecht komen. Pixieset handelt in 

overeenstemming met de AVG. 

Bekijk het privacy statement van Pixieset hier: https://pixieset.com/privacy 

en de bijbehorende Data processing addendum hier: https://pixieset.com/dpa/ 

DIGITALE FOTO ARCHIEF  

Zowel de schijf waarop de foto’s worden bewerkt als het archief zijn in eigen beheer van Fliki Foto. 

De foto’s worden alleen lokaal opgeslagen. De bewaartermijn van de foto’s is 10 jaar.  

 

WAAROM WORDEN FOTO’S EN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD? 

• Om een relatie met je aan te kunnen gaan en deze te kunnen onderhouden  

• Om je producten op het juiste adres te leveren  

• Om je producten af te laten drukken  

• Om fraude of oplichting te voorkomen  

• Voor promotie- en marketing doeleinden  

• Om overeenkomsten aan te gaan 

• Voor archiefdoeleinden  

 

COOKIES & BEZOEKERSGEGEVENS 

Op dit moment maakt Fliki Foto geen gebruik van cookies en verwerken wij geen bezoekersgegevens.  

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wilt u gebruik 

maken van een van uw rechten, zoals een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering, stuur uw 

verzoek naar info(a)flikifoto.nl en Fliki Foto zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  

 

WEBSITES VAN DERDEN 

 Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 

website zijn verbonden. 

 

https://policies.google.com/privacy
https://pixieset.com/privacy
https://pixieset.com/dpa/

