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Privacy Beleid 
Krijn van der Giessen Photography BV 

 

Krijn van der Giessen Photography begrijpt dat het belangrijk voor u is om inzage te hebben in hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en 

gedeeld. Hoewel wij het op prijs stellen dat u erop vertrouwt dat we dit zorgvuldig en verstandig zullen doen, is Krijn van der Giessen Photography 

ook verplicht om te voldoen aan de vereisten van de General Data Protection Regulations, zoals vastgesteld door de Europese Unie. 

Dit document bevat ons privacy beleid. 

Dit privacy beleid bevat informatie over hoe Krijn van der Giessen Photography uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt 

en beveiligt. 

 

1. Toestemming: 

Door gebruik te maken van de website www.krijnvandergiessen.com, alle daaraan gelinieerde pagina’s of door het boeken van een Fotoreis van 

Krijn van der Giessen Photography, gaat u akkoord met deze privacy policy.  

 

2. Verzameling van persoonlijke gegevens 

 (a) De informatie die door Krijn van der Giessen Photography van u wordt verzameld, helpt ons bij het personaliseren en verbeteren van 

de ervaring voor onze gasten. Dergelijke informatie wordt voornamelijk gebruikt om de levering van goederen en diensten aan u te 

waarborgen en continue te verbeteren. Dergelijke informatie omvat: 

   (i) naam en adres; 

   (ii) contact telefoonnummer; 

   (iii) e-mailadres; 

   (iv) geboortedatum; 

   (v) paspoort gegevens; 

   (vi) productvoorkeuren; 

   (vii) informatie met betrekking tot promoties en andere services van Krijn van der Giessen Photography; en 

   (viii) informatie met betrekking tot evenementen en geboekte Fotoreizen. 

  (b) De website KrijnvanderGiessen.com maakt gebruik van Cookies om gegevens te verzamelen. Dit zijn voornamelijk verkeerspatronen 

  op de website, die ons helpen om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan 

  andere persoonlijke informatie. Bekijk voor meer informatie onze Cookie Policy, welke is te vinden op www.krijnvandergiessen.com. 

  (c)  Krijn van der Giessen Photography verzamelt geen gevoelige informatie, tenzij het noodzakelijk is dat dergelijke informatie voor een  

activiteit of functie wordt verzameld. Dergelijke informatie wordt niet op een geheime of oneerlijke manier verzamelt, en wordt niet 

verzamelt zonder uw toestemming  

  (d)  Krijn van der Giessen Photography kan u vragen om tijdens het boeken van een Fotoreis een formulier met medische informatie in 

 te vullen. Deze informatie zorgt ervoor dat belangrijke medische informatie, die wellicht nodig is in geval van een medisch noodgeval tijdens 

 een van onze fotoreizen, bekend is bij Krijn van der Giessen Photography.  

http://www.krijnvandergiessen.com/


 

3. Gebruik van persoonlijke informatie 

 (a)  Het primaire gebruik van persoonlijke informatie is voor de doeleinden die worden vermeld in artikel 1 ‘verzameling van persoonlijke 

gegeven’. We zullen uw persoonlijke gegevens echter alleen gebruiken voor de goedgekeurde doeleinden, en doorgeven aan 

goedgekeurde derde partijen, op verschillende manieren die verband houden met de goedgekeurde doeleinden, waaronder de 

volgende: 

 

   Personen die alleen de website van Krijn van der Giessen Photography hebben bezocht.  

   (i)  om te helpen bij de ontwikkeling van informatietechnologie, systeemonderhoud en -ontwikkeling; 

   (ii)  om informatie te analyseren voor productontwikkeling, marketing en onderzoeksdoeleinden en om ons dienstenaanbod te 

    verbeteren en uit te breiden; 

 

    Personen die een service via Krijn van der Giessen Photography hebben afgenomen: 

   (i) ter uitvoering van de door U geboekte services van Krijn van der Giessen Photography; 

   (ii)  om te helpen bij de ontwikkeling van informatietechnologie, systeemonderhoud en -ontwikkeling; 

   (iii)  om informatie te analyseren voor productontwikkeling, marketing en onderzoeksdoeleinden en om ons dienstenaanbod te 

    verbeteren en uit te breiden; 

   (iv)  het onderzoeken en oplossen van klachten over het verlenen van diensten door ons of anderen die aan ons zijn gelieerd; 

   (v)  directe marketing aan u in overeenstemming met de General Data Protection Regulations; 

   (vi)  vrijgeven van uw persoonlijke informatie aan een andere organisatie of persoon die betrokken is bij het uitvoeren van een 

functie of activiteit namens ons, inclusief klachtenbehandeling en fraudepreventie, zowel binnen Nederland als daarbuiten; 

   (vii)  openbaarmaking van uw persoonlijke informatie op een manier die is toegestaan of vereist door de wet; 

   (viii) voor elk niet-verwant secundair doel waarmee u instemt; en 

   (ix)   voor naleving van wet- en regelgeving. 

    

 (b)  Bovendien zullen we geen persoonlijke informatie gebruiken zonder redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de 

  informatie correct, volledig en actueel is. 

 

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie 

Krijn van der Giessen Photography kan uw persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken voor goedgekeurde doeleinden en op 

verschillende manieren die verband houden met goedgekeurde doeleinden. Dit omvat het volgende: 

 (a) Krijn van der Giessen Photography kan persoonlijke informatie vrijgeven aan verbonden of niet-gerelateerde derden, maar alleen als 

 toestemming van u is verkregen. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography kan persoonlijke informatie vrijgeven aan niet-verbonden derden om het uitbesteden van services 

 mogelijk te maken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, facturering, beheer van gastenrelaties en orderafhandeling zoals 

 accommodatie verstrekkers, luchtvaartmaatschappijen, transport uitvoerders e.d.. Dit zal gebeuren wanneer een dergelijke uitbesteding 

 binnen uw redelijke verwachtingen ligt. 



 

 (c) Krijn van der Giessen Photography zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat haar contracten met derde partijen 

 details bevatten om te voldoen aan de vereisten voor gebruik en openbaarmaking van de Privacywet en in overeenstemming 

 met het Privacybeleid van Krijn van der Giessen Photography. 

 (d) Krijn van der Giessen Photography kan persoonlijke informatie openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties, 

 overheidsinstanties, rechtbanken of externe adviseurs indien toegestaan of vereist door de wet.  

 (e) Krijn van der Giessen Photography kan persoonlijke informatie vrijgeven om een onmiddellijke bedreiging van het leven van een persoon 

 of van de openbare veiligheid te voorkomen. 

 (f) Als openbaarmaking niet voor een primair doel is, dan is het voor een verwant secundair doel. Als er geen goedkeuring is verkregen, zal 

 Krijn van der Giessen Photography uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken, tenzij om de redenen die zijn gedocumenteerd in lid 3 (a) 

 tot lid 3 (e). 

 (g) Krijn van der Giessen Photography verkoopt of deelt de verzamelde gegevens niet op commerciële basis met derden, maar in het geval 

 dat dit zich voor zou doen, zal dit alleen plaatsvinden als de juiste toestemming van de individuen verkregen is. In deze omstandigheden zal 

 Krijn van der Giessen Photography stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze informatie door de derde partij de 

 afspraken, zoals deze in dit privacy beleid worden uiteengezet, niet worden overschreden. 

  

5. Beveiliging en kwaliteit van uw persoonlijke gegevens 

Krijn van der Giessen Photography zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat al uw persoonlijke gegevens die door ons worden 

verzameld, opgeslagen, gebruikt of openbaar gemaakt worden, correct, volledig en up-to-date zijn. Om dit te garanderen, zal Krijn van der 

Giessen Photography het volgende doen: 

 (a) Krijn van der Giessen Photography zal de verzamel- en opslagpmethoden op een regelmatige basis evalueren om te bepalen hoe 

 verbeteringen in nauwkeurigheid kunnen worden bereikt. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography vereist dat zijn werknemers en aannemers hun taken uitvoeren op een manier die 

 overeenstemt met onze wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy. 

 (c) Krijn van der Giessen Photography zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle papieren en elektronische 

 bestanden die persoonlijke informatie bevatten, worden opgeslagen in een faciliteit die onbevoegde toegang niet toelaat. 

 (d) Krijn van der Giessen Photography zal haar informatiebeveiligingsmethoden op een regelmatige en permanente basis evalueren om te 

 bepalen hoe verbeteringen in de beveiliging kunnen worden bereikt.  

  

6. Toegang tot persoonlijke informatie 

Krijn van der Giessen Photography zal redelijke stappen ondernemen om de toegang tot persoonlijke informatie te beperken door het volgende 

te doen: 

 (a) Krijn van der Giessen Photography geeft alleen toegang tot persoonlijke informatiebestanden aan een relevant persoon, indien dergelijke 

 gevraagde toegang in overeenstemming is met dit document. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography corrigeert haar persoonlijke informatie op verzoek van de betrokkene zo snel als praktisch mogelijk 

 is, en in overeenstemming met de Privacywet. Mocht U uw persoonlijke gegevens willen aanpassen, dan dient U rechtstreeks 

 contact op te nemen met Krijn van der Giessen Photography via info@krijnvandergiessen.com. 

 (c) Krijn van der Giessen Photography kan kosten in rekening brengen voor het proces van een toegangsverzoek als een dergelijk verzoek 

 complex of tijdrovend is. 

 



 

7. Cookies en andere technologieën 

 (a) Zoals gebruikelijk is op veel bedrijfswebsites, gebruikt Krijn van der Giessen Photography cookies en andere technologieën om ons te 

 helpen bepalen welke componenten van onze website het populairst zijn, en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Cookies kunnen 

 ook worden gebruikt om verkeerspatronen te bestuderen en vooral om ervoor te zorgen dat uw ervaring in de omgang met ons zo makkelijk 

 mogelijk is. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography adviseert dat deze informatie niet wordt gebruikt voor enig doel dat buiten het bestek van dit 

 Privacybeleid valt. 

 (c) Mocht u niet wensen dat cookies worden bijgehouden, dan kunt u deze uitschakelen via de instellingen van uw browser. Mocht u de 

 cookies niet kunnen uitschakelen, dan raden wij u aan geen gebruik te maken van deze website.  

 (d) Bekijk voor meer informatie onze Cookie policy, welke is te vinden op www.krijnvandergiessen.com. 

 

8. Worden uw persoonlijke accountgegevens veilig opgeslagen? 

Krijn van der Giessen Photography zal redelijke stappen ondernemen om de beveiliging van persoonlijke informatie die wij in ons bezit tegen 

risico's te beveiligen, zoals verlies of ongeautoriseerde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van gegevens. De gegevens 

die Krijn van der Giessen Photography van u in bezit heeft, zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van Krijn van der Giessen 

Photography. 

 

9. Openheid 

 (a) Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot privacy of ons Privacybeleid, verzoeken wij u om contact met Krijn van der Giessen 

 Photography op te nemen via info@krijnvandergiessen.com 

 (b) Krijn van der Giessen Photography zal het Privacybeleid en Algemene Voorwaarden prominent op de website plaatsen. 

 

10. Wijzigingen in dit privacybeleid 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangegeven worden op het moment van wijziging. 

 

 

  



 

Privacy Policy 
Krijn van der Giessen Photography BV 

 

Krijn van der Giessen Photography understands that it is important for you to have insight into how your personal information is used and shared. 

Although we appreciate that you trust that we will do this carefully and wisely, Krijn van der Giessen Photography is also obliged to comply with 

the requirements of the General Data Protection Regulations as adopted by the European Union. 

This document contains our privacy policy. 

This privacy policy contains information about how Krijn van der Giessen Photography collects, uses, discloses and secures your personal data. 

 

1. Permission: 

By using the website www.krijnvandergiessen.com, all related pages or by booking a Photo tour of Krijn van der Giessen Photography, you agree 

to this privacy policy. 

 

2. Collection of personal data 

(a) The information collected by you from Krijn van der Giessen Photography helps us to personalize and improve the experience for our guests. 

Such information is mainly used to ensure the delivery of goods and services to you and to continuously improve. Such information includes: 

 (i) name and address; 

 (ii) contact phone number; 

 (iii) e-mail address; 

 (iv) date of birth; 

 (v) passport details; 

 (iv) product preferences; 

 (v) information regarding events and booked Photo Trips; and 

 (vi) information relating to other services of Krijn van der Giessen Photography 

(b) The website KrijnvanderGiessen.com uses Cookies to collect data. This data mainly relates to traffic patterns on the website, which help us 

to improve the user experience. We keep this information anonymously and the data is not linked to other personal information. For more 

information, see our Cookie Policy, which can be found at www.krijnvandergiessen.com. 

(c) Krijn van der Giessen Photography does not collect any sensitive information, unless it is necessary for such information to be collected for 

an activity or function. Such information is not collected in a secret or unfair manner, and is not collected without your consent 

(d) Krijn van der Giessen Photography can ask you to fill in a form with medical information when booking a Photo Tour. This information ensures 

that important medical information, which may be necessary in case of a medical emergency during one of our photography trips, is known by 

Krijn van der Giessen Photography.  



 

3. Use of personal information 

(a) The primary use of personal information is for the purposes specified in Article 1 "collection of personal information". However, we will only 

use your personal information for the approved purposes, and pass it on to approved third parties, in various ways related to the approved 

purposes, including the following: 

 

 Persons who only visited the website of Krijn van der Giessen Photography. 

  (i) to assist in the development of information technology, system maintenance and development; 

  (ii) to analyze information for product development, marketing and research purposes and to improve and expand our range of  

  services; 

 

 Persons who have purchased a service through Krijn van der Giessen Photography: 

  (i) to carry out the services of Krijn van der Giessen Photography booked by You; 

  (ii) to assist in the development of information technology, system maintenance and development; 

 (iii) to analyze information for product development, marketing and research purposes and to improve and expand our service  

  offering; 

  (iv) investigating and resolving complaints about the provision of services by us or others affiliated with us; 

  (v) direct marketing to you in accordance with the General Data Protection Regulations; 

  (vi) releasing your personal information to another organization or person involved in carrying out a function or activity on our behalf, 

  including complaint handling and fraud prevention, both within the Netherlands and abroad; 

  (vii) disclosure of your personal information in a manner permitted or required by law; 

  (viii) for any unrelated secondary purpose with which you consent; and 

  (ix) for compliance with legislation and regulations. 

 

(b) In addition, we will not use personal information without taking reasonable steps to ensure that the information is correct, complete and up-

to-date. 

 

4. Disclosure of personal information 

Krijn van der Giessen Photography may use and disclose your personal information for approved purposes and in various ways related to 

approved purposes. This includes the following: 

 (a) Krijn van der Giessen Photography may disclose personal information to connected or unrelated third parties, but only if you have 

 obtained permission from us. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography may disclose personal information to unrelated third parties to enable the outsourcing of services for 

 purposes such as, but not limited to, invoicing, management of guest relations and order processing such as accommodation providers, 

 airlines, transport operators etc. This will happen when such outsourcing is within your reasonable expectations. 

  



 

 (c) Krijn van der Giessen Photography will take reasonable steps to ensure that her contracts with third parties contain details to comply 

 with the requirements for use and disclosure of the Privacy Act and in accordance with the Privacy Policy of Krijn van der Giessen 

 Photography. 

 (d) Krijn van der Giessen Photography may disclose personal information to law enforcement agencies, government agencies, courts or 

 external advisors if permitted or required by law. 

 (e) Krijn van der Giessen Photography may disclose personal information to prevent an immediate threat to the life of a person or to public 

 safety. 

 (f) If disclosure is not for a primary purpose, then it is for a related secondary purpose. If no approval has been obtained, Krijn van der 

 Giessen Photography will not disclose your personal details, except for the reasons documented in paragraph 3 (a) to 3 (e). 

 (g) Krijn van der Giessen Photography does not sell or share the collected data on a commercial basis with third parties, but in the event 

 that this occurs, this will only take place if the correct consent of the individuals has been obtained. Under these circumstances, Krijn van 

 der Giessen Photography will take steps to ensure that the use of this information by the third party does not exceed the agreements as 

 set out in this privacy policy. 

  

5. Security and quality of your personal data 

Krijn van der Giessen Photography will take reasonable steps to ensure that all your personal data collected, stored, used or disclosed by us is 

correct, complete and up-to-date. To guarantee this, Krijn van der Giessen Photography will do the following: 

 (a) Krijn van der Giessen Photography will evaluate the collection and storage methods on a regular basis to determine how improvements 

 in accuracy can be achieved. 

 (b) Krijn van der Giessen Photography requires that its employees and contractors perform their duties in a manner that is consistent with 

 our statutory responsibilities with respect to privacy. 

 (c) Krijn van der Giessen Photography will take all reasonable steps to ensure that all paper and electronic files containing personal 

 information are stored in a facility that does not allow unauthorized access. 

 

6. Access to personal information 

Krijn van der Giessen Photography will take reasonable steps to limit access to personal information by doing the following: 

(a) Krijn van der Giessen Photography only grants access to personal information files to a relevant person, if such requested access is in 

accordance with this document. 

(b) Krijn van der Giessen Photography corrects her personal information at the request of the person concerned as quickly as practicable, 

and in accordance with the Privacy Act. If you wish to change your personal details, you should contact Krijn van der Giessen Photography 

directly via info@krijnvandergiessen.com. 

(c) Krijn van der Giessen Photography may charge a fee for the access request process if such a request is complex or time- consuming.  



 

7. Cookies and other technologies 

(a) As is common on many corporate websites, Krijn van der Giessen Photography uses cookies and other technologies to help us determine 

which components of our website are the most popular, and where we can make improvements. Cookies can also be used to study traffic 

patterns and, above all, to ensure that your experience in dealing with us is as easy as possible. 

(b) Krijn van der Giessen Photography ensures that this information is not used for any purpose beyond the scope of this Privacy Policy. 

(c) If you do not want cookies to be kept, you can disable them via the settings of your browser. If you can not disable the cookies, we advise you 

not to use this website. 

(d) For more information, see our Cookie policy, which can be found on www.krijnvandergiessen.com. 

 

8. Are your personal account details stored safely? 

Krijn van der Giessen Photography will take reasonable steps to protect the security of personal information we hold in our possession against 

risks, such as loss or unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure of data. The data that Krijn van der Giessen Photography 

has in your possession are only accessible to authorized employees of Krijn van der Giessen Photography. 

 

9. Openness 

(a) If you have a question or complaint regarding privacy or our Privacy Policy, please contact Krijn van der Giessen Photography at 

info@krijnvandergiessen.com 

(b) Krijn van der Giessen Photography will publish the Privacy Policy and General Terms and Conditions prominently on the website. 

 

10. Changes to this privacy policy 

This privacy statement may change from time to time. These changes will be clearly indicated at the time of change. (d) Krijn van der Giessen 

Photography will evaluate its information security methods on a regular and permanent basis to determine how improvements in security can 

be achieved. 

 

END 


