Privacy Policy Henneman
Henneman Agency B.V. (hierna : ‘Henneman’, ‘wij’ of ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens in de zin van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). In deze privacy verklaring informeren wij u
over de doeleinden en grondslagen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw
privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten - inclusief via de website - van
Henneman, waaronder activiteiten vanwege de door u en Henneman gesloten overeenkomst om
voor u met derden contracten te sluiten (‘Bemiddelingsovereenkomst’). Henneman hecht veel
waarde aan uw privacyrechten en gaat daarom op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en
houdt zich aan de eisen die uit de privacywetgeving volgt.
Henneman verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, namelijk: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, foto’s/portretten, geslacht, kledingmaten, lengte en
gewicht, kleur ogen, kleur haar, soort haar, huidskleur en eventuele overige bijzonderheden zoals
littekens, tatoeages etc., maar denk ook aan een kopie van jouw paspoort/ID, BSN-nummer, BTW
nummer, bankgegevens
Doeleinden
Henneman verwerkt uw persoonsgegevens op uw verzoek en opdracht om namens u als agent te
kunnen bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten met derden (“Derdenovereenkomst”). Dit
betekent dat wij uw verzamelde persoonsgegevens - al dan niet gedeeltelijk - voor de volgende
doelen gebruiken:
•
Promoten van u bij (potentiële) opdrachtgevers, bijvoorbeeld via onze website, social media
kanalen en e-mail;
•
delen met uw (potentiële) opdrachtgevers. Het delen van de persoonsgegevens vindt
noodzakelijkerwijs al plaatst vóór het moment dat er eventueel een door ons namens u met de
opdrachtgever onderhandelde Derdenovereenkomst wordt gesloten, bijvoorbeeld om u te
linken aan de juiste (potentiële) opdrachtgevers;
•
plaatsen van uw naam, portret, stem-, of video-opname op onze website;
•
versturen van mailings of nieuwsbrieven aan potentiële opdrachtgevers en overige derden;
•
verzorgen van facturatie om onze afspraken in overeenstemming met de met u gesloten
Bemiddelingsovereenkomst financieel en administratief te kunnen afhandelen;
•
voldoen aan een wettelijke plicht.
Rechtsgrond
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt als eerste plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub b
AVG, dat wil zeggen de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst. Het is o.m. nodig om voor u
opdrachten te kunnen bemiddelen zodat je aan de slag kan als (stem)acteur of regisseur of
componist of scenarist.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt daarnaast plaatst op grond van artikel 6 lid 1 sub (f)
AVG, omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van
derden, o.a. vanwege de reguliere bedrijfsvoering van Henneman en het kunnen (doen) promoten
van Henneman, tenminste voor zover de verwerking niet is gebaseerd op jouw toestemming
aangaande ‘bijzondere persoonsgegevens’.
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De verwerking van persoonsgegevens die kwalificeren als ‘bijzondere persoonsgegevens’ - waaruit
bijvoorbeeld ras, etnische afkomst e.d. blijken - vindt plaats op grond van de zowel door u aan ons bij
de Bemiddelingsovereenkomst verleende uitdrukkelijke toestemming als bedoeld in artikel 9 lid 2
sub (a) AVG als op grond van onze uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst conform 6 lid 1 sub
b AVG. Wanneer wij u bijvoorbeeld bij potentiële opdrachtgevers pitchen voor een mogelijke
opdracht en daarbij uw portret of andere bijzondere kenmerken delen, dan is het mogelijk dat uit de
verstrekte informatie uw etnische afkomst blijkt. Door ons de opdracht te geven om te bemiddelen
heb je ons ook toestemming gegeven om jouw bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor de
doeleinden hierboven.
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens en u
wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit eenvoudig doen door contact op te nemen met
Henneman via [info@hennemanagency.nl].
U zult begrijpen dat uw verstrekking van de persoonsgegevens en ons gebruik daarvan noodzakelijk
is om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u na te komen. Als de benodigde informatie
niet wordt verstrekt of uw toestemming wordt ingetrokken, dan kunnen wij geen
Derdenovereenkomst namens u (uit)onderhandelen of sluiten en zijn wij bevoegd om de
Bemiddelingsovereenkomst met u per direct te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor welke
schade dan ook.
Bescherming persoonsgegevens
Henneman neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische
en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van
wachtwoordbeveiliging, een clean desk policy, beveiligde dataopslag en een alarm om het pand te
beveiligen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de
risico's rond de verwerking. Ondanks de vergaande inspanningen van Henneman kan geen absolute
garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk hebt dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
via [info@hennemanagency.nl].
Verstrekking aan derden
In opdracht van Henneman kunnen zakelijke en/of financiële dienstverleners ter uitvoering van
Bemiddelingsovereenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Henneman
maakt afspraken met deze derden om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
te waarborgen.
Henneman geeft uw persoonsgegevens uitsluitend door aan (potentiële) opdrachtgevers en zakelijke
en/of financiële dienstverleners binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Binnen de EER
wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. Maar Henneman is tevens
bevoegd om uw persoonsgegevens door te geven aan andere landen (inclusief buiten de EU) die een
lager niveau van gegevensbescherming hebben. Bij doorgifte van de gegevens aan (indien van
toepassing) Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer Eilanden, Guernsey,
Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Uruguay, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
bestaat een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als dat anders is, bijvoorbeeld omdat
een (potentiële) opdrachtgever van buiten de EER in jou is geïnteresseerd, dan vragen wij uw
toestemming om uw persoonsgegevens met deze derde(n) te mogen delen.
Derdenovereenkomst
Voor de duidelijkheid: uw opdrachtgever heeft uw persoonsgegevens ook nodig ter uitvoering van de
Derdenovereenkomst. Denk aan bijvoorbeeld het opstellen van afrekeningen, het factureren en het
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doen van andere administratieve handelingen ten behoeve van de productie waaraan u meewerkt,
maar ook voor het vervaardigen van de productie, inclusief uw bijdrage daaraan en het exploiteren,
promoten en marketen van de productie. De voorwaarden, doeleinden en gronden voor die
verwerking van uw persoonsgegevens volgen uit de Derdenovereenkomst, waarbij Henneman geen
partij is. Omdat wij geen partij zijn, betekent dit dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor
de verwerking van uw persoonsgegevens door uw (potentiële) opdrachtgever mocht die strijdig zijn
met de privacywetgeving, ongeacht of de verwerking plaatsvindt vóór of na het sluiten van de
Derdenovereenkomst.
Jouw privacyrechten
Jij hebt o.a. de volgende rechten:
• het recht om ons te verzoeken om inzage van- en rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens in de zin van respectievelijk artikelen 15, 16 en 17 AVG;
• het recht op beperking van de verwerking in de zin van artikel 18 AVG;
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid in de zin van artikel 20 AVG;
• het recht tegen de verwerking bezwaar te maken in de zin van artikel 21 AVG;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens, om bezwaar te
maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake
gegevensoverdraagbaarheid kunt u contact opnemen met Henneman via
[info@hennemanagency.nl]. U kunt uw verzoek tevens sturen naar:
Henneman Agency B.V.
Amsteldijk 39
1074 HV, Amsterdam
Realiseer dat wanneer u ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, wij niet meer
beschikken over essentiële informatie om voor u te kunnen bemiddelen.
Bewaartermijn
Voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, bewaart Henneman de
persoonsgegevens zolang noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Websites van derden
Verder is van belang dat de in deze privacyverklaring uiteengezette uitgangspunten niet van
toepassing is op websites van derden die door middel van links met onze website – waarop ter
promotie uw naam en portret kan zijn gepubliceerd - zijn verbonden. Voor deze websites verwijzen
wij u naar de privacyverklaringen van bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram etc..
Bezoekers website Henneman
Henneman verwerkt geen persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Wel maakt de
website gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google
Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website in kaart te brengen, waarbij geldt dat het
laatste octet van het IP-adres van uw computer door Google Analytics niet wordt opgeslagen zodat
het niet meer exact naar u te herleiden is.
Wijzigingen
Henneman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.
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