Privacyverklaring
ArtistMan, gevestigd aan de Ernest Claeshove 72, 3437 BX te Nieuwegein, ingeschreven bij de
KvK te Utrecht onder KvK-nummer 66332052, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ArtistMan is een handelsnaam
van ArtistMan Enterprises.
Contactgegevens
ArtistMAn
Willo Schröer
Ernest Claeshove 72
3437 BX Nieuwegein
Nederland
T +31 6 81 08 16 80
E willo@artistman.nl
W www.artistman.nl
Persoonsgegevens
Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan
ons hebt verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hierna vind je een opsomming van
de persoonsgegevens die wij verwerken: Volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres,
postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, telefoonnummer en naam in geval van
nood, bankrekeningnummer, CV, foto’s, video's, audiomateriaal, biografie.
Bijzondere persoonsgegevens
ArtistMan verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Deze
informatie kan aan ons worden verstrekt via e-mail, tijdens een meeting of telefonisch. Het
gaat om: Burgerservicenummer (BSN), KvK-nummer/ inlog verloningsbedrijf, VAR, eetwensen/
dieet/ veganistisch, allergieën, medicijnen, blessures, vaardigheden, hobby’s, zangstem, talen,
rijbewijs, eigen auto, sterke punten, zwakke punten, je grootste droom, wat zou je willen
veranderen in de wereld, grootste voorbeeld, favoriete websites/ apps/ eten/ drinken/
kledingmerk/ vakantieland, lichaamslengte, gewicht, confectiemaat, jeansmaat, T-shirtmaat,
BH-maat, schoenmaat, hoofdmaat, kleur haar, kleur ogen, gaatjes in je oren, tatoeages,
overige specifieke uiterlijke kenmerken, ras/ afkomst, kopie paspoort, contracten,
inloggegevens eigen website en social media accounts, agenda en overige persoonsgegevens
die je actief aan ons verstrekt.
Doelen
De verzamelde persoonsgegevens gebruiken we om je carrière te kunnen managen, om je
onder de aandacht te brengen van onze klanten/ opdrachtgevers, om je te promoten, om
contact met je te kunnen opnemen zodat wij onze diensten kunnen uitvoeren, voor de betaling
van jouw factuur of voor jouw verloning, om je te informeren over ons bedrijf en om
persoonsgegevens aan te leveren aan derden, wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.
Delen met derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze samenwerking. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ArtistMan blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen in te zien, aan te
laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Vegan Casting. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in
een computerbestand hebben naar jou of een andere, door jou aan te wijzen organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens mailen naar willo@artistman.nl.
Bewaren voor onbepaalde tijd
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. ArtistMan hanteert een bewaartermijn van
onbepaalde tijd voor onze samenwerking en onze administratie. Wil je niet meer met ArtistMan
samenwerken, dan ben je zelf ten alle tijden gerechtigd om de samenwerking te stoppen, met
afhandeling van alle lopende zaken. Wij zullen je gegevens dan verwijderen uit ons systeem.
Beveiliging
Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. ArtistMan neemt
daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking tegen te gaan. Als je denkt dat jouw persoonsgegevens niet goed zijn
beveiligd of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan direct naar: willo@artistman.nl.
Geautomatiseerde besluitvorming
ArtistMan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens bij betrokken is.
De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers van ArtistMan. Wij hebben deze
gegevens nodig om je op de juiste wijze te vertegenwoordigen en voor de administratieve
afhandeling van een opdracht.
Cookies
ArtistMan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
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