AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Wes’ Side Stories
Wes’ Side Stories verwerkt noodzakelijke gegevens volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming . In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er verzameld
worden en om welke reden. Ook uw rechten zijn terug te vinden in dit document.
Voor vragen kunt u mailen naar tellme@wessidestories.com.
Welke gegevens worden verwerkt?
Wes’ Side Stories verwerkt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige
bedrijfsgegevens die door u aan ons verstrekt worden. Deze gegevens zijn nodig om de aan u
geleverde diensten optimaal uit te kunnen voeren en zo de overeenkomst tot een mooie
eindproduct te brengen. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de
samenwerking bewaard, tenzij het om openbare gegevens gaat. Denk hierbij aan door uzelf
geplaatste gegevens die via het internet te vinden zijn.
Indien u als acteur meewerkt aan een productie van Wes’ Side Stories worden uw gegevens voor
onbepaalde tijd bewaard na het verkrijgen van uw mondelinge of schriftelijke toestemming. Deze
gegevens komen terecht in een acteursbestand zodat wij u voor volgende projecten kunnen
benaderen. Gegevens worden na toestemming éénmalig vastgelegd.
Voor facturatie en administratieve doeleinden wordt uw bedrijfsnaam of persoonlijke naam,
factuuradres, e-mailadres en bankgegevens verwerkt. Zonder deze gegevens is een correcte
afhandeling van de betaling niet mogelijk. Wegens een wettelijke administratieve verplichting van de
Belastingdienst worden deze gegevens 7 (zeven) jaar bewaard. Na deze periode zullen deze gegevens
verwijderd worden.
Verkrijging van gegevens
Wes’ Side Stories zal enkel gegevens verkrijgen vanuit uzelf of uw organisatie. Deze gegevens kunnen
verstrekt worden via face-to-face gesprekken, telefoongesprekken, mail correspondentie of andere
wijzen.
Rechten van opdrachtgevers en acteurs
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u de volgende rechten:
- U heeft het recht persoonsgegevens in te zien.
- U heeft het recht persoonsgegevens te laten wijzigen.
- U heeft het recht persoonsgegevens te laten verwijderen.
Indien u van één of meerdere van deze rechten gebruik wilt maken kunt u mailen naar
tellme@wessidestories.com. Er zal binnen 10 werkdagen na het ontvangen van uw verzoek een
schriftelijke reactie volgen. Indien er niet aan uw verzoek voldaan kan worden zal er uitgelegd
worden waarom het verzoek is afgewezen.
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Wie ontvangen uw gegevens?
Wes’ Side Stories zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering
van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen uw gegevens niet
doorverkopen aan derden. Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en
organisaties. Wes’ Side Stories draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens
door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.
Beveiliging van uw gegevens
VLA Films neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, als u
aanwijzingen hebt van misbruik van uw persoonsgegevens, of als u meer informatie wenst over de
beveiliging van de door Wes’ Side Stories verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via
tellme@wessidestories.com.
Klachten
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan
tellme@wessidestories.com. Er zal binnen 4 (vier) weken een schriftelijke reactie volgen. Indien u het
niet eens bent met deze reactie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Slotbepaling
Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, bekijk deze verklaring dan ook regelmatig.
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