Privacy- en cookieverklaring
Inleiding

Via SjouerCasting ondersteunen wij acteurs via de volgende diensten:
ShowMyReel.nl: Acteurs kunnen hier gratis hun showreel (audio/video of audio only) hosten.
Deze reels kunnen dan online door regisseurs en producenten worden bekeken en doorzocht
op zoek naar het juiste talent voor een nieuwe productie.
CastingFotos.nl: Voor acteurs met behoefte aan nieuwe karakterfoto’s en portretfoto’s biedt
SjouerCasting eeen fotosessie-service waarbij foto’s worden gemaakt, verwerkt en verstrekt
aan de acteur.
AskMyAgent: Acteurs die behoefte hebben aan een eigen agent voor bijvoorbeeld het evalueren
van een contract of werkovereenkomst kunnen bij AskMyAgent terecht. AskMyAgent zal dan als
agent namens de acteur optreden.
Voor elk van deze diensten maken we gebruik van persoonsinformatie van de acteurs. We
vinden privacy belangrijk, dus in deze verklaring beschrijven we hoe we jouw privacy
beschermen en voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze identiteit en contactgegevens
SjouerCasting is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de
persoonsgegevens. Je kunt ons hier vinden: Veemkade 1116, 1019 BZ Amsterdam. Je kunt ons
ook bereiken per telefoon op 020 - 675 42 79 en via e-mail op office@smvc.nl.

Verzamelde persoonsgegevens
We verzamelen alleen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, of die we online
publiek kunnen vinden. Als je bijvoorbeeld als acteur ergens optreedt en we zien mogelijkheden
voor opdrachten, dan verzamelen we algemene informatie zoals je beeltenis en je agent.
Als je informatie vrijwillig aan ons stuurt om opgenomen te worden in het bestand, dan zit daar
gebruikelijk de volgende gegevens bij: Naam, adres, geboortedatum of leeftijd,
telefoonnummer, mailadres, beeld- en/of geluidsmateriaal, achtergrondinformatie over jou (zoals
ervaring en voorkeuren of expertise) . Wij zullen die gegevens dan opslaan en waar nodig
aanvullen met specifieke gegevens die we afleiden uit het beeldmateriaal (zoals kleur haar of
ogen).
Als je onze website bezoekt verzamelen we ook daar wat informatie, zoals moment van bezoek,
webpagina’s die je hebt bekeken en IP-adres. Deze informatie wordt opgeslagen in
webserverlogs en in analysesoftware voor het opstellen van gebruiksstatistieken.

Ten slotte maken we gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken. Het
gebruik van cookies wordt verderop beschreven.

Gebruik van de informatie
De informatie die we verzamelen gebruiken we als eerste om je goed te kunnen representeren
bij castings. Dat betekent dat we de database met gegevens gebruiken om op basis van vragen
van regisseurs en producenten een zoekopdracht uit te voeren en een lijst met kandidaten te
delen met die regisseurs en producenten.
In eerste instantie delen we alleen je foto en een intern referentienummer; als de regisseur of
producent denkt dat jij een goede kandidaat bent voor de rol dan zullen we je uitnodigen voor
een casting bij ons op kantoor.
We gebruiken deze informatie ook om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld voor een
casting of om je een verjaardagswens te sturen.
Verder gebruiken we de gegevens van de website (logbestanden en gebruiksstatistieken) om
de werking van de site verder te verbeteren.
Voor sommige zaken maken we gebruik van subverwerkers, bijvoorbeeld voor het beheer van
de server waar de website op draait. Wij zorgen ervoor dat deze subverwerkers aan dezelfde
voorwaarden voldoen en minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen als in deze
verklaring worden beschreven. Daarbij stellen we als eis dat de subverwerkers alleen datgene
mogen doen met de informatie waar wij de opdracht toe geven.
We zullen je informatie nooit ongevraagd met andere partijen voor commerciële doelen delen,
anders dan uiteraard het koppelen van jou aan een mooie rol.

Bewaartermijn en dataminimalisatie
We bewaren de gegevens die je ons verstrekt zolang als jij wil. We zullen je wel af en toe een
mail sturen om je eraan te herinneren dat je nog staat ingeschreven bij ons en om je te vragen
om je gegevens (zoals bijvoorbeeld castingfoto’s) actueel te houden.
Wanneer we meer dan één jaar niks meer van je hebben gehoord en ook geen werkende
contactgegevens meer hebben van je, dan zullen we de informatie die we van je hebben
verwijderen uit de database.
Het is dus ook in jouw belang om de gegevens actueel te houden zodat je die ene mooie rol ook
niet misloopt!

Jouw rechten
Wanneer je, om welke reden dan ook, niet meer ingeschreven wil staan dan kun je ons een
berichtje sturen, wij zullen je gegevens dan zo snel als praktisch mogelijk verwijderen uit de
database. We zullen daarbij alle niet-noodzakelijke informatie over jou verwijderen, maar alleen

die informatie aanhouden die we moeten hebben om aan onze eigen
(administratie-)verplichtingen te voldoen.
Je hebt daarnaast ook het recht op inzage in en rectificatie van je gegevens. Eenvoudig gezegd
mag je bij ons opvragen welke gegevens we allemaal van jou in ons systeem bewaren en mag
je eventuele fouten daarin ook verbeteren. Dat laatste is ook voor jezelf van groot belang: als je
gegevens verouderd zijn en bijvoorbeeld je foto’s ook niet meer actueel zijn, dan loop je de kans
dat je niet wordt uitgenodigd voor een rol waar je wel goed bij zou passen!
Ten slotte heb je ook het recht om de verwerking van persoonsgegevens t(ijdelijk) stop te
zetten. Dat betekent dat we dan jouw gegevens niet meer zullen meenemen in zoekopdrachten,
totdat je aangeeft dat we je gegevens weer mogen gebruiken.
Mocht je een klacht hebben over de manier waarop wij met je privacy omgaan, dan kun je die
bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden. Je kunt deze bereiken via https://
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookies
Om de websites goed te kunnen laten werken maken we gebruik van cookies: Kleine
bestandjes met informatie over je bezoek die lokaal op jouw computer worden bewaard en die
door de website kunnen worden opgevraagd. Deze cookies bevatten onder meer informatie
over je webbrowser en over het actuele bezoek zodat we dat goed kunnen beveiligen.
Je kunt, als je dat wil, de cookies wissen in je webbrowser. De kans bestaat dan wel dat
bepaalde onderdelen van de websites niet of niet goed werken.

Informatiebeveiligingsmaatregelen
Om je privacy goed te beschermen hebben we niet alleen procedures maar ook een aantal
technische maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is het gebruik van een beveiligde
verbinding op de site ShowMyReel.nl zodat je inloggegevens niet kunnen worden afgeluisterd
door derden. Daarnaast maken we gebruik van allerhande maatregelen die algemeen als
gangbaar worden gezien, zoals wachtwoordbescherming op de juiste plekken, bescherming
tegen virussen en firewalls.

