Privacy overeenkomst EYEOBJEKT
1. Wat gebeurt er met je gegevens?
•

Gegevens zoals je naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en (email) adres
worden bijgehouden om de besproken opdracht correct te kunnen afwerken.

•

Deze persoonlijke gegevens staan op de harde schijf bij Eyeobjekt (niet in de Cloud) en
worden enkel gedeeld met het boekhoudkundig kantoor, om de verwerking van de
facturaties af te handelen.

•

Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt om periodieke nieuwsbrieven, promotieacties
of soortgelijke pushberichten uit te sturen.

2. Wat gebeurt er met de genomen foto’s?
•

Bij aanvang van een fotosessie (in opdracht van de klant of op vrijwillige basis), wordt
met de klant doorgenomen wat er gebeurt met de genomen foto’s.

•

De foto’s kunnen openbaar gesteld worden op internet en sociale media- kanalen, dit voor
marketing doeleinden, teneinde de eigen zaak (Eyeobjekt) te promoten. Dit gebeurt steeds
mits voorafgaande ondertekende toestemming van de klant. Een bevestiging via email of
chatbericht wordt ook aanvaard als een wederzijdse overeenkomst.

•

Wat kan niet:
o

De foto’s worden nooit gebruikt voor politieke doeleinden, anders interpreteerbare
contexten en doeleinden die de eerbaarheid kunnen schenden.

o

De foto’s worden nooit zonder ondertekende toestemming of bevestiging gebruikt.

3. Wat is openbaar?
•

Internet: voor artistieke doeleinden op professionele fotografische websites, eigen
website, tentoonstellingen en fotoboeken.

•

Sociale media: voor artistieke doeleinden op Facebook, Instagram …

4. Hoe worden je gegevens beschermd?
•

De gegevens worden beschermd op de harde schijf beschermd door Mac Anti Virussysteem.

•

De foto’s worden bewaard op een externe harddisk (niet in de Cloud)
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Contractuele voorwaarden EYEOBJEKT
Door deze privacy overeenkomst te ondertekenen, geeft u toestemming dat Eyeobjekt de
geselecteerde foto’s - van zowel fotograaf en van klant - openbaar mogen gebruikt worden
op de internet en media –kanalen, besproken in bovenstaande tekst.

Ondertekend door klant:
Datum:

Ondertekend door Eyeobjekt:
Datum:

Besproken opdracht voorzien op:

Eventuele bijkomende opmerkingen
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