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AVG persoonsgegevens gebruik en opsl6g.
Conform de nieuwe regels v$n de Autoriteit persoonsgegevens doet v$n$f 25
mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn
intrede en is het v$n bel$ng d$t ook fotogr$fie JANPATH, gevestigd in
Nijmegen met K$mer v$n Kooph$ndel-inschrijving 14131930 inz$ge geeft in het
gebruik v$n fotoʼs die door de fotogr$$f gem$$kt en verz$meld worden.
1. Doel:
1.1 De beelden en gegevens die JANPATH verz$meld/m$$kt worden gebruikt
voor publicit$ire doeleinden. De fotoʼs zijn bestemd voor public$ties in bl$den,
tijdschriften, internetmedi$, boeken en $ndere gedrukte medi$. D$$rn$$st
kunnen sommige fotoʼs illustrerend gebruikt worden bij een $rtikel over een
relev$nt onderwerp zo$ls bijvoorbeeld fotoʼs v$n c$rn$v$l bij een onderwerp
d$t te m$ken heeft met c$rn$v$l.
1.2 Enkele beelden kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden zo$ls
een k$lenders, CD-hoesjes, pl$tenhoezen e.d. Beelden zijn uiter$$rd relev$nt
$$n het onderwerp.
1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zo$ls $chterw$nden in of op
gebouwen. D$$rn$$st dienen $ls $$nkleding v$n et$l$ges in winkels of op
b$nners bij events. Wederom in relev$ntie met het onderwerp zo$ls
c$rn$v$lsfoto in et$l$ge tijdens de c$rn$v$lsperiode.
1.4 Fotoʼs in de beeldb$nk worden opgesl$gen omd$t ze een geschiedkundige
en journ$listieke t$$k hebben en voor onderwerpen die te m$ken hebben met
het verleden opnieuw in de $$nd$cht komen ter illustr$tie v$n een journ$listiek
versl$g.
1.5 Persoonsgegevens zo$ls e-m$ils, n$men en $dressen worden $lleen
gebruikt door JANPATH inz$ke bet$lingen en n$bestellingen v$n de kl$nt. In dit
gev$l ook voor contr$cten inz$ke het gebruik v$n fotoʼs voor de doeleinden
zo$ls deze genoemd worden in punt 2.
2. Ontv6ngst Persoonsgegevens derde personen
2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt $$n derden. Indien iem$nd in
cont$ct wil komen met een persoon op de foto w$$rv$n persoonsgegevens
bekend zijn bij de m$ker v$n het beeld d$n z$l dit in overleg g$$n met degene
die op de foto st$$t.

3. Duur v6n de opsl6g
3.1 De persoonsgegevens blijven een j$$r behouden m$$r worden niet
verstrekt $$n $nderen (conform punt 2).
3.2 Mits $nders overeengekomen blijven met betrekking tot fotogr$fie, fotoʼs
wel l$nger d$n een j$$r behouden omd$t ze tot doel hebben zie punt 1.4.
3.3 Persoonsgegevens in $dressen en e-m$ils met inform$tie betreffende een
$$nkoop/bestelling/bet$ling worden $lleen opgesl$gen $ls ze relev$nt zijn voor
toekomstige bet$lingen/$$nkopen met een periode v$n c$ 1 j$$r.
3.4 Omd$t v$nwege de bel$stingen z$kelijke $dministr$tie 10 j$$r behouden
moet blijven zullen een $$nt$l persoonsgegeven zo$ls f$cturen bew$$rd blijven
tot de periode verlopen is. D$$rn$ worden de stukken vernietigd.
3.5 Adressen worden opgesl$gen in ordners. Omd$t bep$$lde gegevens
relev$nt zijn voor toekomstige z$kelijke cont$cten zullen zij conform
bel$stingdoeleinden voor een periode v$n 10 j$$r bew$$rd blijven.
3.6 Gegevens voor prijs$fspr$ken worden opgesl$gen op v$ste en externe
h$rde schijven die $ls kopie dienen bij eventuele computercr$shes of h$cks
v$n het centr$le systeem. Prijs$fspr$ken zijn $lleen relev$nt $ls ze nog voldoen
$$n de prijzen v$n de tijd. N$ een periode v$n 5 j$$r zullen de meeste
vernietigd worden vi$ de versnipper$$r. Alleen de gegevens die v$n bel$ng zijn
inz$ke l$gere overeenkomsten met kl$nten blijven bew$$rd.
3.7 Opsl$g v$n fotoʼs z$l pl$$tsvinden op de systeemcomputer, DVD, CD,
memoriestick en externe h$rde schijven. Dit $lles heeft tot doel m$teri$$l te
bew$ren voor hergebruik inz$ke journ$listieke, geschiedkundige/historische en
illustrerende doeleinden.
4. Recht op inz6ge
4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezw$ren
kunnen $$ntonen d$t hierdoor hun priv$cy $$nget$st wordt d$n kunnen zij vi$
info@j$np$th.nl hun bezw$$r kenb$$r m$ken. Alleen $ls dit bezw$$r gegrond
is z$l JANPATH de betreffende foto verwijderen.
4.2 Indien een persoon bezw$$r heeft inz$ke persoonsgegevens in de vorm
v$n m$il$dressen, z$ken$dres, woon$dres en $ndere inform$tie d$n z$l
JANPATH deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezw$$r is.
4.3 Indien inform$tie betreffend personen niet juist is en het $nders
geformuleerd dient te worden d$n k$n een rectific$tie $$ngevr$$gd worden vi$
info@j$np$th.nl Er z$l d$n een $$np$ssing pl$$tsvinden n$ hercontrole v$n
deze gegevens.
5. Inform$tie over kl$chten
5.0 Mochten er toch nog kl$chten zijn inz$ke persoonsgegeven d$n k$n d$t vi$
de website www.$utoriteitpersoonsgegevens.nl
6. Overige inform$tie
6.1 Kl$chten over personen op fotoʼs zonder d$t de persoon op de fotoʼs zelf
een kl$cht indient worden niet in beh$ndeling genomen. De op de foto
$fgebeelde personen dienen zelf cont$ct op te nemen met info@j$np$th.nl en
n$ onderzoek inz$ke terecht of onterecht pl$$tsing/public$tie z$l de foto
$$ngep$st of verwijderd worden.

6.2 Fotoʼs w$$rop personen st$$n die overleden zijn, worden niet verwijderd
tenzij n$best$$nden duidelijk gegronde redenen hebben w$$rom fotoʼs
verwijderd moeten worden.
6.3 De fotoʼs zijn eigendom v$n JANPATH en worden $lleen met toestemming
v$n JANPATH geleverd $$n kl$nten conform punt 1.
6.4 Conform punt 1 k$n het voorkomen d$t de functie v$n de foto niet p$st bij
het verh$$l en dit zelfs $ls kwetsend erv$ren wordt. De kl$cht dient u d$n in te
dienen bij degene die de foto heeft gepubliceerd en niet JANPATH of een v$n
de m$kers in opdr$cht v$n JANPATH. De medi$ is in dit gev$l de
eindver$ntwoordelijke. Uiter$$rd m$g u het wel even per m$il melden vi$
info@j$np$th.nl . St$ppen zullen wij niet ondernemen n$mens u, m$$r we
zullen n$mens JANPATH de persoon $$nspreken middels telefonisch cont$ct
of vi$ e-m$il.
AVG voorw$$rden Mei 2018.
J$n J$nssen

