Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
HebbesCasting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten
van HebbesCasting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website
aan HebbesCasting verstrekt. HebbesCasting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam



- Uw adresgegevens



- Uw telefoonnummer



- Uw e-mailadres



- Uw IP-adres



- Bijlages (o.a. foto’s, werkervaring en CV)

Waarom HebbesCasting gegevens nodig heeft
HebbesCasting verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, ter bevestiging van een opdracht en/of nadere informatie te
kunnen verstrekken met betrekking tot een opdracht. En/of om u schriftelijk te benaderen
(per e-mail en/of sms) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar
bent. Indien u een opdracht van HebbesCasting uitvoert worden uw gegevens opgegeven bij
de belastingdienst.

Hoe lang HebbesCasting de gegevens bewaart
Uw gegevens worden bewaart zolang u bent ingeschreven bij HebbesCasting. Indien u zich
heeft uitgeschreven worden indien u GEEN opdrachten in het voorgaande jaar heeft
uitgevoerd anderhalve maand bewaard (uw gegevens zijn niet meer zichtbaar op de
algemene website) en daarna volledig verwijderd. Indien u het afgelopen jaar WEL een
opdracht heeft uitgevoerd worden alleen uw gegevens 7 jaar bewaard op de administratie
server (uw gegevens zijn niet meer zichtbaar op de algemene website). Dit zijn ALLEEN die
nodig zijn voor belastingtechnische doeleinde (IB47) en daarna worden alle gegevens
verwijderd.

Delen met anderen
HebbesCasting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Let wel, iedereen die op de openbare website van HebbesCasting inlogt, kan uw algemene
gegevens zien zoals b.v. foto’s.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van HebbesCasting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. HebbesCasting gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt via uw persoonlijke inlogcode die u heeft ontvangen na uw inschrijving te allen tijde uw
gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Indien u uw inlogcode bent vergeten kunt u een e-mail
sturen naar info@hebbes.nl met een verzoek voor een nieuw inlogcode. HebbesCasting zal zo snel
mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek reageren.

GOOGLE ANALYTICS
HebbesCasting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan HebbesCasting te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. HebbesCasting heeft hier geen invloed op.
HebbesCasting heeft Google geen toestemming gegeven om via HebbesCasting verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

BEVEILIGEN
HebbesCasting neemt de bescherming van uw gegevens serious en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van HebbesCasting maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certicicaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met HebbesCasting via info@hebbes.nl.
Vestigingsadres:
Catharina van Renneslaan 8
1217CX Hilversum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
32042697
Telefoon:
035-6835493 E-mailadres: info@hebbes.nl

