Privacy statement en disclaimer PhotoTrotter
PhotoTrotter is een online platform waar fotografen hun foto’s kunnen aanbieden aan particulieren
en bedrijven over de hele wereld. Daarbij verwerkt PhotoTrotter privacygevoelige informatie, ook wel
persoonsgegevens genoemd. PhotoTrotter vindt een goede omgang met persoonsgegevens dan ook
van groot belang en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel verstrekt,
vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.
Dit doet zij onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt.
- Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier
persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt.
- Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken.
- Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk.
- Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
PhotoTrotter draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen
worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het
risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens
neem dan contact op via info@phototrotter.com
PhotoTrotter
Hondsdonkseweg 3
4858 RM Ulvenhout AC
Kamer van Koophandel: 66565367
Contactpersoon: Dionne Hendriks
Emailadres: info@phototrotter.com
Verwerking van persoonsgegevens
Website, contactformulier, e-mail en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en gebruikte
internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal
worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.
Op de website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt
gevraagd naar naam en emailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen,
dit is gebaseerd op jouw toestemming.
Op de website is het ook mogelijk om je op te geven voor een nieuwsbrief. PhotoTrotter vraagt
hiervoor enkel je naam en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om een nieuwsbrief toe te
sturen. Door het invullen van deze gegevens geef jij hiervoor toestemming.
Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor
ontvangst van de nieuwsbrief.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief per email verstrekt (Hierbij kun je
denken aan naam, emailadres of andere persoonsgegevens die je aan PhotoTrotter toestuurt).
Hiermee verleen je aan PhotoTrotter toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te
nemen.
Kopers
Wanneer jij een werk van een fotograaf via het platform PhotoTrotter koopt, zijn er een aantal
persoonsgegevens van jou nodig.
Als koper kun je een account aanmaken om gebruik te maken van de betreffende dienst. Het account
wordt middels een email geverifieerd. Vervolgens ontvang je een email met bevestiging van
inschrijving op PhotoTrotter en een geautomatiseerd wachtwoord om in te loggen.
Je kunt aangeven of je als natuurlijk of rechtspersoon een account aanmaakt. Hierbij vul je jouw
(bedrijfs)naam, adres, land, emailadres en eventueel telefoonnummer in. Als je een rechtspersoon
bent vraagt PhotoTrotter een btw-nummer.
Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een juiste manier uitvoering te geven aan de download van het
werk, de betaling en contact op te nemen om eventuele klachten op te lossen.
Indien je een werk hebt gedownload kan het zijn dat je een nieuwsbrief ontvangt met informatie,
zonder dat jij je hiervoor expliciet hebt opgegeven. Dit zal in het kader van direct marketing
gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt
uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.
Na afloop van de betaling en de download stuurt PhotoTrotter jou namens de fotograaf een factuur
per email toe. Door een betaling te doen verstrek je jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan
de betreffende bank en daarmee dus ook aan PhotoTrotter.
Fotografen, verkopers
De verkoper maakt een account aan, dit account wordt middels email geverifieerd.
Je kunt als verkoper aangeven of je als natuurlijk of rechtspersoon een account aanmaakt. Hierbij vul
je jouw (bedrijfs)naam, adres, land, telefoonnummer en emailadres in. Ook vul je je emailadres van je
PayPal account in op PhotoTrotter voor de financiële afwikkeling. Als je een rechtspersoon bent vraagt
PhotoTrotter ook om een btw-nummer.
Vervolgens ontvang je een email met bevestiging van inschrijving op PhotoTrotter en een
geautomatiseerd wachtwoord om in te loggen in je eigen online shop op PhotoTrotter.
Je ontvangt een overzicht van jouw verkochte werken. Als verkoper dien je een betaalverzoek in via
jouw PayPal account voor een uitbetaling.
Dienstverleners
PhotoTrotter heeft ook contact met (potentiële) dienstverleners. PhotoTrotter heeft van deze
dienstverleners naam, adres, postcode en plaats en naam, email en telefoonnummer van de
betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die
expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is
gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverleners verstrekken zij aan PhotoTrotter een factuur met
daarop de naam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en
tenaamstelling, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
- om met je in contact te kunnen treden;
- het beantwoorden van vragen;
- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van het
platform, het verzorgen van de downloads en betaling;
- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met
dienstverleners;
- het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven;
- het behandelen van eventuele klachten;
- het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van PhotoTrotter;
- het voldoen aan eventuele andere wettelijke verplichtingen.
Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover
daarvoor expliciet toestemming is verleend.
Rechten van betrokken
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PhotoTrotter en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat in bepaalde gevallen een verzoek kan
indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Het (laten) verwijderen van persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor de dienstverlening
van PhotoTrotter aan jou.
Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is
PhotoTrotter hieraan gehouden.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@phototrotter.com. Phototrotter reageert zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook
contact met PhotoTrotter opnemen. PhotoTrotter vindt het belangrijk om samen met jou tot een
oplossing te komen. Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag).
Bewaren van persoonsgegevens
PhotoTrotter bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Mocht je bijvoorbeeld contact met PhotoTrotter hebben opgenomen via de e-mail of het
contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien je geen koper, fotograaf of
dienstverlener bij PhotoTrotter bent of toestemming hebt gegeven om in het systeem te worden
opgenomen, worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.
Het IP-adres zal, ter beveiliging van de website, worden bewaard zolang dit nodig is voor deze
beveiliging. Daarnaast verwijzen wij naar Cookies of vergelijkbare technieken.
Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen jouw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd
zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per
direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
Indien je koper van de werken, fotograaf of dienstverlener bent/was kunnen er andere verplichtingen
zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren.
PhotoTrotter is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat
er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van PhotoTrotter zoals een grootboek, de
debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op
de bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere betalingen, facturen en e-mails.
Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen naam, adres en contactgegevens en naam,
telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst
wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze
toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.
Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners worden deze gegevens ook bewaard
voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook
van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer,
tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.
Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. PhotoTrotter deelt deze
persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zij daartoe
verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er
sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
Tussen PhotoTrotter en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te
maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en
er zal door PhotoTrotter worden toegezien op de naleving daarvan.
Als het gaat om derde partijen kun je denken aan een hostingpartij, Paypal, websitebeheerder,
accountant, boekhoudpakket/administratiekantoor, cloudopslag, emailprogramma, agenda en
contactbeheer.
Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de door PhotoTrotter geëxploiteerde website
www.phototrotter.com.
Hoewel aan de inhoud van de websites grote zorg is besteed, aanvaardt PhotoTrotter geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen
informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. PhotoTrotter is

niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website, maar zal er alles aan doen
om de veiligheid ten tijde van een websitebezoek te waarborgen.
Het is niet toegestaan om de inhoud van een website te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan
niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van PhotoTrotter is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde
bent, verzoekt PhotoTrotter je hen direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te
vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van
e-mail(s) van PhotoTrotter is verboden.
PhotoTrotter is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen
van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele
bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.
Wijziging
Deze privacyverklaring kan door PhotoTrotter worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. PhotoTrotter raadt je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30
september 2019.

