
 
 

PRIVACY VERKLARING FOTOFESTIVAL NAARDEN 2021 

Stichting Fotofestival (‘wij’) verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier 
duidelijk en transparant over.  

Oudbussummerweg 45, 1272 PT Huizen. 
 

Wij voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming), wat wil zeggen: 
 

- dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens 
verzamelen en verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring; 

- dat wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
- dat wij u uitdrukkelijke toestemming vragen uw persoonsgegevens te 

verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is; 

- dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen uw persoonsgegevens te 
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht 

persoonsgegevens verwerken; 
- dat wij uw recht respecteren uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage 

te bieden, te corrigeren of te verwijderen uit onze bestanden. 

 
In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens 

die wij in ons contact met u verkrijgen. 
 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

We verwerken gegevens van diegenen die zich bij het FotoFestival Naarden 2021 
aanmelden voor de open call, en diegenen die een online toegangsticket kopen voor 

het FotoFestival Naarden 2021.  

Wij nemen uw gegevens op in onze administratie. 
 

Welke gegevens verwerken wij? 
Vastgelegd worden: 

- Naam 

- Contactgegevens 
- Financiële gegevens 

- Transactiegegevens 
Voor deelnemers aan de open call:  

- Biografische gegevens 

- Geüpload beeldmateriaal met toelichting 
 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

voor het benaderen als (mogelijke) bezoeker, exposant en relatie  
 

1. Wij hebben gegevens nodig voor de administratie: NAW, telefoonnummer, 
e-mailadres, betalingsgegevens, contract.  

2. Voor marketing doeleinden: we houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld 

met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website. Wij gebruiken 
hiervoor uw e-mailadres. 

 
 

 

 



 
Beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens 

Op pagina's waar u gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-
verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. Dit is het geval van het 

contactformulier. 

Overigens is onze gehele website gebaseerd op een beveiligde SSL-verbinding. 
Binnen WiseWorks heeft slechts de eigenaar toegang tot uw persoonsgegevens, en 

alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de functie. 

 
Bewaarperiode persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons. Bovendien heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 

de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wiseworks.nl. We reageren zo 

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

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

 
Wijzigingen in de privacyverklaring 

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe 

gegevensverwerkingen zijn dan passen wij het privacy statement daarop aan. Als deze 
wijzigingen voor u van belang zijn dan attenderen wij u daarop of maken wij de 

wijzigingen op duidelijke wijze aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy 

statement kunt u steeds terugvinden op www.fotofestivalnaarden.nl 
 

 
Naarden, 30 juli 2020 

 


