Gegevens Fourteen Model
Management
Fourteen Model Management B.V. gevestigd te Amsterdam (1017 WZ), Lijnbaansgracht 316
(handelsregisternummer 73488186). www.fourteenmodelmanagement.com 020-2900015.
Jursten van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van Fourteen Management BV
Hij/zij is te bereiken via jursten@fourteenmodelmanagement.com

Persoonsgegevens
Algemeen
Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze modellen, opdrachtgevers/klanten en relaties.
Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze
modellen, opdrachtgevers/klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst
voor is), voor het verkrijgen van opdrachten en voor het aanleggen van ons modellenbestand.
Welke persoonsgegevens?
●
●
●
●
●
●
●
●

NAW gegevens;
telefoonnummer, e-mailadres, instagram;
BSN-nummer;
geboortedatum;
geslacht;
IBAN nummer en overige betaalgegevens;
kopie ID-bewijzen;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken

Van wie krijgen wij persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen: van onze modellen,
opdrachtgevers, collega-concurrenten, van de belastingdienst, van een accountant of administrateur,
via openbare bronnen zoals sociale media.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fourteen Management BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fourteen Management BV blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Periode
Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode dat een model bij ons ingeschreven staat.
Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor
fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens

die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de
toestemming.
Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden zowel binnen als buiten de EU verwerkt. Bij verwerking buiten de EU gaat
het om landen met een passend beschermingsniveau. Wij hebben op meerdere niveaus
beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo
nodig ons beveiligingsbeleid bij.
Rechten van betrokkene
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fourteen Model Management BV en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
jursten@fourteenmodelmanagement.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fourteen Model
Management BV wil je er tevens op wijzen dat 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/tip-ons
Wat is ons beleid met betrekking tot kinderen?
Bezoekers moeten achttien (18) jaar of ouder zijn om zelfstandig een aanmelding bij ons in te dienen
via de Website. Als Bezoekers jonger zijn dan achttien (18) jaar, mogen zij geen aanmelding indienen
via onze Website alvorens hun ouder / wettelijke voogd uitdrukkelijk toestemming heeft verleend;
Bezoekers mogen in geen geval een aanmelding indienen als ze jonger zijn dan dertien (13) jaar.
Fourteen Model Management verzamelt geen Persoonlijke Informatie van personen jonger dan
dertien (13) jaar en geen enkel onderdeel van de Website is bedoeld om personen jonger dan dertien
(13) aan te trekken. Gelieve geen contact met Fourteen Model Management op te nemen wanneer u
jonger bent dan dertien (13).
Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:
verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe
gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige
IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 januari 2018.

