Privacy Policy
Introductie
In het kader van jouw aanmelding voor het programma ‘All You Need Is Love’ (hierna: het "Programma") kun
persoonsgegevens verstrekken aan ons via het online aanmeldingsformulier op deze website
https://esgnl.etribez.com/a/esgnl/needlove/welcome.html en de bijbehorende mobiele sites, applicaties en widgets
(gezamenlijk de "Website").
Endemol Shine Nederland B.V. (hierna: "Endemol Shine" of "wij") wil je hierbij graag informeren over hoe wij
persoonsgegevens van en over jou verzamelen, gebruiken en openbaar maken, via deze Website.
Je vindt een korte samenvatting van de onderhavige Privacy Policy in de onderstaande tabel. Voor meer informatie over
de gegevensverwerking door EndemolShine, kunt u contact met ons opnemen via mijngegevens@endemolshine.nl.
Samenvatting
1.

Onderwerp
Wat en wie betreft de onderhavige Privacy
Policy?

Informatie
"EndemolShine" is de verwerkingsverantwoordelijke van
de persoonsgegevens die we via jou, en van jou via de
Website, verzamelen.
De onderhavige Privacy Policy is van toepassing op alle
(geregistreerde) personen die de castingfunctionaliteit
op de Website gebruiken.

2.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We kunnen persoonsgegevens van en over je verzamelen.
EndemolShine kan bij de aanmeldingsprocedure van het
Programma de volgende gegevens verzamelen:
(1) registratiegegevens via de Website, (2) openbare
gegevens en berichten, (3) gegevens waarvan je hebt
toegestaan dat sociale media deze gegevens delen met
EndemolShine en/of die openbaar zijn, en (4) gegevens
die wij van je verzamelen via cookies (voor meer uitleg
verwijzen wij je naar artikel 12).
Meer in het bijzonder, EndemolShine verwerkt de
volgende registratiegegevens - zoals genoemd in punt 1 ten behoeve van jouw aanmelding voor het Programma,
waaronder maar niet beperkt tot:
a.
naam, woonplaats, geboortedatum, geslacht,
portret (audiovisueel materiaal en/of foto’s);
b.
adres, telefoonnummer, e-mailadres;
c.
Overige
persoonsgegevens
zodat
EndemolShine een beeld krijgt van jou als
persoon en/of van de personen die je opgeeft
voor het Programma en/of die op de hoogte zijn
van de aanmelding, waaronder maar niet
beperkt tot eventuele verblijfplaats in het
buitenland, interesses, beroep, opleiding,
talenten, thuissituatie, karaktereigenschappen,
geschiedenis, relaties met- en tot anderen, maar
ook de reden voor aanmelding, een persoonlijk
verhaal, de reden waarom de aangemelde

personen hulp nodig hebben en/of de
aangemelde personen ervaring hebben met
televisie.
informatie over jouw fysieke- en psychische
gesteldheid waardoor EndemolShine kan
bepalen of je in staat bent om naar het
buitenland te reizen;
Strafrechtelijke informatie over jou waarvan
EndemolShine op de hoogte moet zijn in verband
met het Programma (bijvoorbeeld of je een
strafblad hebt, crimineel verleden, en de
bereidheid om mee te werken aan een eventueel
antecedentenonderzoek).
fotomateriaal.

d.

e.

f.

Voornoemde persoonsgegevens worden door of namens
Simpel Media verwerkt omdat deze door jou als
betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader
van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen,
door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via
openbare bronnen bekend zijn geworden.

3.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens onder punt a en c worden
verwerkt voor de productie, exploitatie en promotie van
het Programma. De persoonsgegevens onder punt b, d –
f worden verwerkt in het kader van de productie van het
Programma. De persoonsgegevens onder punt d – f
kunnen afzonderlijk van de overige persoonsgegevens
verwijderd worden door EndemolShine en er vinden
periodieke controles plaatst om te beoordelen of het
bewaren van deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn.
In dat geval worden de gegevens direct verwijderd (bijv.
direct na afloop van de productie).
De persoonsgegevens zullen door of namens
EndemolShine worden verwerkt in het kader van de
volgende doeleinden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Op welke grondslag gebruiken wij jouw
persoonsgegevens?

productie van het audiovisuele werk
castingactiviteiten
exploitatie (en promotie) van het audiovisuele
werk
archivering van het audiovisueel werk en de
bijbehorende (productie)documenten.
marketing – en communicatieactiviteiten
onderzoek en analyses.

Mits je hiervoor voorafgaande, uitdrukkelijke
toestemming verleent, kunnen wij je gegevens
bovendien gebruiken voor:
- aanbiedingen, promoties en marketingcommunicatie
sturen, ook op basis van jouw persoonlijke voorkeuren
en gewoonten.
- publieks- en/of kandidatenwerving voor andere
(soortgelijke) programma’s.
EndemolShine verwerkt de hierboven genoemde
persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te
noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-

5.

Beveiliging persoonsgegevens?

6.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Wettelijke verplichting
Uitvoering van een overeenkomst
Verkregen toestemming van betrokkene(n)
Gerechtvaardigd belang van EndemolShine,
zoals:
- haar reguliere bedrijfsvoering;
- om jou van websites en de
aanmeldingsfunctionaliteit te voorzien.
- om te bepalen of jij een geschikte
deelnemer bent voor (de casting en/of
productie van (vervolgseries van) het
Programma.
- Voor de uitvoering van - een toekomstig te
sluiten - overeenkomst.

Wanneer je persoonsgegevens worden verzameld voor
marketingdoeleinden en/of kandidaten/publiekswerving voor andere programma’s en/of
bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dan is
de grondslag altijd voorafgaande, uitdrukkelijke
toestemming. Deze toestemming kun je te allen tijde
weer intrekken. Zie punt 8.
De beveiliging van je gegevens is onze prioriteit.
EndemolShine hecht grote waarde aan de beveiliging en
bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende organisatorische- en technische maatregelen
om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen. In het geval EndemolShine gebruik maakt
van diensten van derde partijen, zoals een ITleverancier, zal EndemolShine in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomsten afspraken vastleggen over
afdoende beveiligingsmaatregelen.
EndemolShine maakt jouw persoonsgegevens intern aan
(ingehuurde) medewerkers voor wie toegang
noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar
werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het
productie- en redactieteam van het Programma en
overig relevant personeel van EndemolShine (bijv.
juridische zaken, financiën, IT, HR, de directie) of haar
moederbedrijf Endemol Shine Group.
EndemolShine deelt uw persoonsgegevens alleen met
derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
bedrijfsvoering en met inachtneming van de hiervoor
genoemde doeleinden. We kunnen jouw
persoonsgegevens delen met (i) IT serviceproviders, (ii)
aan EndemolShine gelieerde bedrijven, zoals Endemol
Shine Group, en (iii) door EndemolShine externe,
ingeschakelde dienstverleners, zoals advocaten,
accountants, adviseurs, facilitaire bedrijven en externe
beveiligingssystemen alsmede met de verzekeraars van
het Programma, (iv) de omroeporganisatie die het
Programma uitzendt (hierna: ‘RTL’) en/of een andere
omroep, distributeur, sponsor(s) of rechthebbende(n).

Daarnaast kan EndemolShine persoonsgegevens
verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag
beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijk
plicht bestaat.

7.

8.

Worden jouw persoonsgegevens naar het
buitenland overgebracht?

Wat zijn je rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens?

Met de derde partij die namens en in opdracht van
EndemolShine uw persoonsgegevens verwerkt, wordt
een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die
derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de
privacyregelgeving. Door EndemolShine ingeschakelde
derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke
diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking
van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de
naleving daarvan.
Jouw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen
aan andere landen binnen of buiten de Europese
Economische Ruimte. In ieder geval zorgen wij er altijd
voor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn die
voldoen aan de toepasselijke wetgeving om jouw
persoonsgegevens te beschermen.
Het online aanmeldingsformulier op de Website wordt
geleverd door het volgende bedrijf: eTribez Labs Ltd,
Koifman 4 st, Tel Aviv, Israël (hierna: "eTribez"). Endemol
Shine heeft met eTribez een verwerkersovereenkomst
gesloten in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens en afdoende
beveiligingsmaatregelen. Met betrekking tot de
eventuele gegevensoverdracht naar Israël wenst
EndemolShine te vermelden dat de Europese Commissie
middels een zogenaamd "adequaatheidsbesluit" heeft
verklaard dat Israël een adequaat niveau van
gegevensbescherming waarborgt.
Een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking, verzet,
overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven
toestemming, kun je sturen naar EndemolShine, via haar
moederbedrijf Endemol Shine, via de contactgegevens
zoals vermeld onder punt 10. Je hebt tevens het recht
om vragen en/of klachten in te dienen over de
verwerking van je persoonsgegevens door EndemolShine
bij EndemolShine en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.
EndemolShine zal jouw verzoek zo snel mogelijk en
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek
beantwoorden.
EndemolShine neemt alleen verzoeken in behandeling
die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij
EndemolShine aan jouw verzoek als betrokkene geen of
geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien
sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

9.

Updates van de onderhavige Privacy Policy

10.

Hoe kan ik contact met je opnemen met
betrekking tot de verwerking van mijn
persoonsgegevens?

11.

Bewaartermijnen

EndemolShine behoudt zich het recht voor de inhoud
van deze Privacy Policy op ieder gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigingen.
Aanpassingen worden op de Website gepubliceerd.
Raadpleeg daarom met regelmaat onze Website.
Indien je iemand anders aanmeldt voor het Programma,
vragen wij je om de inhoud van de onderhavige Privacy
Policy kenbaar te maken zodra dit mogelijk is.
Je kunt contact met ons opnemen via het volgende emailadres mijngegevens@endemolshine.nl, graag onder
vermelding van je naam, de naam van het Programma
en het verzoek, of per post:
Endemol Shine Nederland B.V.
afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121 1100 AC Amsterdam
EndemolShine bewaart jouw persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op
grond van wet- en regelgeving is vereist.
In de praktijk betekent dit het volgende.
EndemolShine verwijdert jouw persoonsgegevens indien
jij – naar het oordeel van EndemolShine - geen geschikte
kandidaat voor (vervolgseries van) het Programma bent.
Indien je wél wordt geselecteerd voor de casting en/of
productie van het Programma, of zelfs voor de deelname
aan het Programma, of indien EndemolShine je
aanmerkt als zijnde een mogelijk geschikte kandidaat
voor (vervolgseries van) het Programma - dan bewaart
EndemolShine jouw persoonsgegevens tenminste tot 2
jaar na afloop van de laatste geproduceerde aflevering
van het Programma en maximaal tot 7 jaar na afloop van
het kalenderjaar waarin de aanmelding heeft
plaatsgevonden. EndemolShine zal je één keer per
kalenderjaar een e-mail sturen ter herinnering aan jouw
registratie (eventueel gepaard met een opt-out button)
(d.w.z. verwijdering van je gegevens). Uiteraard kun je te
allen tijde verzoeken doen aan EndemolShine ten
aanzien van jouw persoonsgegevens - zoals wijziging
en/of verwijdering -als omschreven in artikel 8.
Niettemin, EndemolShine bewaart en archiveert jouw
persoonsgegevens ook na afloop van het bewaartermijn
indien die gegevens noodzakelijk zijn om te behouden
voor een van de toekomstige doeleinden:
- documenten die een rechtenoverdracht bevatten en
noodzakelijk zijn voor toekomstige exploitatie van een
programma;
- overeenkomsten op basis waarvan is uitbetaald (fiscale
bewaartermijn van 7 jaar);
- persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig
zijn in verband met claims of een gerechtelijke
procedure (ten behoeve van de bewijspositie).
- intern archiefbeheer ter raadpleging van eerdere

bedrijfsvoering en/of uitvoeren van historisch
onderzoek.
- Inloggegevens en/of NAW-gegevens zodat wij kunnen
bijhouden of je je (eerder) hebt aangemeld en/of in het
kader van het bijhouden van een zwart lijsten.
Datum: 15-06-2018

