PRIVACY STATEMENT SPACEMODELS
SPACE MODELS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: SPACE MODELS - Zeelandsedijk 12 5408 SM UDEN
Sterre Claus is de Functionaris Gegevensbescherming van SPACE MODELS
Zij is te bereiken via hey@spacemodels.nl
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
SPACE MODELS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze
website. De onderdelen die wij verwerken zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
INDIEN JONGER DAN 16 JAAR
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger
dan 16 jaar oud, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd. Controleren hiervan
is moeilijk. Wij adviseren actief (door aanwezigheid van button op website) ouders betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen. Als je er van overtuigd bent
dat wij, zonder die toestemming, actief persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact op met hey@spacemodels.nl zodat wij deze gegevens
kunnen verwijderen.
Onze modellen verstrekken actief de volgende persoonsgegevens zoals voor uitvoeren van
betalingen en belastingaangiftes
- Bankrekeningnummer
- BSN nummer

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verkopen geen gegevens
aan derden. Wij verstrekken alleen gegevens van onze modellen indien deze nodig zijn om de
overeenkomst tussen modellen en agency uit te kunnen voeren. Wij zorgen voor een
bewerkingsovereenkomst met de bedrijven waar wij mee samenwerken. Deze
bewerkingsovereenkomst waarborgt het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.
GEGEVENS VERWIJDEREN EN/OF INZIEN, MEN HEEFT EEN RECHT OM:
- Persoonsgegevens in te zien
- Persoonsgegevens, te corrigeren of verwijderen
- Bezwaar te maken op gegevensoverdraagbaarheid
BEZWAREN INDIENEN
Bezwaren dien je in door je verzoek in te dienen naar hey@spacemodels.nl
Om er van te zijn dat dat dit verzoek van jou komt, vragen we je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Blok out readable zone voordat je dit stuurt.
(nummers onderaan het document, BSN nummer en paspoortnummer) voordat je deze kopie
meestuurt. Dit is ter bescherming van je privacy.
KLACHTEN
SPACE MODELS wijst je erop dat indien je een klacht wil indienen je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipSPACEMODELS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via hey@spacemodels.nl

