
 

Privacy Statement 

Je deelt verschillende persoonsgegevens met mij, die door mij worden bewaard. Met jouw 
persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. 

Wat voor informatie verzamelt Hoo Gan Tan fotografie? 

Hoo Gan Tan fotografie verzamelt gegevens van zijn relaties. Het gaat hierbij om naam, 
adres, mailadres, website-adres en telefoonnummer. Deze informatie wordt op de ‘directe’ 
manier verkregen. Wanneer je contact met me opneemt via mail of telefoon, krijg ik een 
aantal van deze gegevens (automatisch) binnen. Maar tijdens onze eerste ontmoeting kan 
ik jou ook om (aanvullende) informatie vragen. Door betalingen krijg ik ook informatie over 
het rekeningnummer van de klant. Uiteraard bevatten de genomen foto’s zelf ook 
persoonlijke informatie over jou. 
Bij leveranciers verkrijg ik deze contactgegevens meestal op de ‘indirecte’ manier. Deze 
contactgegevens zijn te vinden op internet. 

Waarvoor heeft Hoo Gan Tan fotografie deze informatie nodig? 

Deze verzameling van gegevens wordt gebruikt om onze overeenkomst uit te voeren, voor 
administratieve handelingen en om te voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast kan ik deze 
informatie gebruiken om contact met je op te nemen. 

Met wie deelt Hoo Gan Tan fotografie deze gegevens? 

Gegevens kunnen als back-up staan in iCloud, Google Drive, Dropbox en/of op een 
externe harde schijf. Deze zijn alle beveiligd met een wachtwoord. Gegevens van jou 
worden (zonder toestemming van jou) niet met derden gedeeld, tenzij daar een wettelijke 
verplichting voor is. 

Worden mijn foto’s door Hoo Gan Tan fotografie op internet gezet? 

Voor de levering van digitale beelden, maak ik vaak gebruik van Dropbox. Dit is een ‘cloud’ 
georiënteerde oplossing. Ik stuur je een link naar jouw beelden. Via deze link kun je de 
beelden bekijken en downloaden. Deze link wordt alleen met jou gedeeld. Dus in principe 
hebben alleen jij en ik toegang tot deze beelden. 
Soms komen er tijdens of na de shoot mooie beelden te voorschijn die ik graag met de 
wereld zou willen delen, door ze op mijn website of blog te plaatsen. Maar dit doe ik alleen 
met jouw toestemming (mondeling of schriftelijk). Zonder jouw toestemming komen jouw 
beelden dus niet op mijn social media, website en/of blog. 

Jouw informatie, jouw keuze 

Jouw persoonsgegevens zijn altijd op te vragen. Zonodig kun je deze door Hoo Gan Tan 
fotografie laten aanpassen of laten verwijderen. 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen betreft deze privacy statement? Neem dan gerust 
contact met me op. 


