PRIVACY VERKLARING SNG Film / Studio Nieuwe Gronden
Op deze pagina lichten wij ons privacybeleid toe in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Privacywet. Wij
wensen goed om te gaan met de privacy van onze relaties. In deze privacyverklaring
laten we weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze
bewaren en wat uw rechten zijn.
Welke gegevens hebben we?
Als filmproductiebedrijf houden we een database bij van de mensen en organisaties
met wie we contacten onderhouden. Daarin staan namen, adressen, mailadressen
en telefoonnummers vermeld. Voor het kunnen verrichten van ons werk is dit
netwerk voor ons van groot belang.
Een geselecteerde groep ontvangt van ons een nieuwjaarskaart (per post) en/of een
nieuwsbrief. Het is altijd mogelijk om de nieuwsbrief op te zeggen. Wenst men geen
nieuwjaarskaart meer te ontvangen dan kan men de zending retourneren. De relatie
wordt dan verwijderd uit ons adresboek.
Verstrekken we gegevens van onze relaties aan derden?
Ja, soms zijn we daartoe verplicht vanwege wet- en regelgeving.
Bij het aanvragen van subsidies wordt vrijwel altijd contactinformatie van de
regisseur gevraagd, op contracten en in facturen staan ook contactgegevens.
Voor de afrekening bij de Production Incentive zijn voor controle door de
belastingdienst zelfs zgn. VUL’s (Verklaring uitvoerenden en leveranciers) nodig. We
zijn verplicht op deze formulieren ook het burgerservericenummer te vermelden.
Uit vorige jaren hebben we nog VAR’s plus de verplichte kopie paspoort.
Onze accountant vraagt bij de afrekening steekproefsgewijs facturen op. Ook voor
onze salarisadministratie heeft ons accountantskantoor persoonlijke gegevens nodig.
We hebben hierover een overeenkomst.
Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derde partijen.
Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de
verwerking nodig /verplicht is. Voor alle ontvangers van onze nieuwsbrieven en
uitnodigingen, betekent dit dat we uw gegevens bewaren totdat u zich afmeldt.
Wat zijn de rechten van personen of organisaties van wie wij informatie bezitten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens
en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u
vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens,
dan kunt u altijd een mail sturen naar info@sngfilm.nl
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