Privacy-verklaring Elskeskast

Wie zijn wij?

Ons website-adres is: http://elskeskast.nl/
Welke persoonlijke data verzameld worden en waarom
Reacties
De mogelijkheid om reacties te plaatsen is op deze website uitgeschakeld.
Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.
Contactformulieren
Als je ons een e-mail stuurt, ga je automatisch akkoord met het privacy-beleid zoals hier beschreven.
Als je je inschrijft via ons inschrijfformulier ga je ermee akkoord dat we je gegevens opslaan in onze database.
Cookies
De mogelijkheid om reacties te plaatsen is op deze website uitgeschakeld. Wel kun je via de website naar onze social media
kanalen. Daar kunnen cookies worden opgeslagen. Wat het beleid van deze kanalen is kun je op hun websites lezen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie
met deze ingesloten inhoud monitoren.
Analytics
Met wie we jouw data delen
Niemand, tenzij wettelijk verplicht. Beeldmateriaal (je foto) kan gedeeld worden ivm de casting voor een productie.
Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.
Hoe lang we jouw data bewaren
De gegevens die we gebruiken worden, in overleg met jou, opgeslagen zolang jij dat nodig acht. Op het moment dat jij je
uitschrijft worden deze dat vernietigd en worden geen verdere data opgeslagen.
Welke rechten je hebt over je data
De mogelijkheid om op elk gewenst moment je data door ons te laten verwijderen, of deze in te zien of te wijzigen, wordt
duidelijk besproken, uitgelegd en vastgelegd.
Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties/mails van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.
Jouw contactinformatie
Is alleen bij ons bekend en wordt niet gedeeld met derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting geldt. Of als dit nodig is
ivm een casting voor een productie. En dan alleen met jouw toestemming.
Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen
We gebruiken erkende security-software om gegevens te beschermen

Welke data-lek procedures we geïmplementeerd hebben
Omdat onze database zeer uitgebreid is en veel privacy gevoelige informatie bevat, zijn we momenteel bezig accurate
procedures te implementeren, zodat mogelijke datalekken vrijwel uitgesloten zijn. Dit is echter nog volop in ontwikkeling.
Zeer binnenkort kun je hier lezen welke procedures wij hebben ingesteld.
Van welke derde partijen we data ontvangen
Alleen van diegene die gebruik maakt van het contactformulier, en ons een email stuurt, of gebruik maakt van het inschrijfformulier ontvangen we de data. Verder ontvangen wij geen data van derden.
Geautomatiseerde besluiten/profilering
in ontwikkeling
Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie
in ontwikkeling
Belangrijk: Wij zijn nog aan het werk met de definitieve versie van onze privacyverklaring 'as we speak', en deze wordt per direct
op deze website geplaatst als we daar tevreden over zijn.

