
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde 

privacywetgeving in de hele EU.  

Dat houdt in dat ook wij ons aan de nieuwe regelgeving dienen te houden. 

Wat betekent dat voor onze ingeschrevenen? 

Bij registratie/ aanmelding worden er veel persoonlijke gegevens gevraagd. 

Deze mogen wij vragen omdat ze relevant zijn voor onze bemiddeling. Met het inschrijven geeft u 

toestemming deze informatie op te slaan en te verwerken. 

Wij zijn verplicht te melden hoe deze verwerking wordt geregeld. 

Uw gegevens staan vermeld in het CMS (administratieve achterzijde website). 

Die informatie is zichtbaar voor medewerkers van Act4you. 

Mailadres en telefoonnummer staan in ons mailbestand. 

Persoonlijke gegevens die in het belang zijn van uitoefenen van een opdracht zullen alleen aan derden 

worden verstrekt in het kader van een mogelijke opdracht. Derden zijn bijvoorbeeld producenten. 

Ook zijn ze (deels) zichtbaar voor webbouwer, administratiekantoor en ICT-bedrijf. 

Met derden hebben wij een zgh. “verwerkersovereenkomst”.  

Minderjarigen die bij ons staan ingeschreven dienen te allen tijde akkoord te hebben van 

ouder/verzorger. Daar er bij inschrijving via IDEAL betaald wordt is er een controlemoment dat kinderen 

zichzelf niet kunnen registreren. 

Als wij voor een specifieke opdracht aanvullende privacygevoelige informatie opvragen, zoals ook kopie 

ID of paspoort dan zullen wij die alleen voor de desbetreffende opdracht gebruiken. Derhalve kan het 

zijn dat wij bij een volgende gelegenheid wederom om die informatie moeten vragen. Bewaren hiervan 

mag niet. 

Zorg zelf ook voor het beschermen van deze informatie. Een ID kan het beste worden opgeslagen met 

watermerk of tekstje “bestemd voor …….” Zodat deze niet door derden kan worden misbruikt.  

Ieder die al ingeschreven staat heeft zich bij voorbaat akkoord verklaard met bovenstaande. 

Voor alle duidelijkheid: 

Bezoekers zien slechts een foto en voornaam. 

Alleen producenten met een account kunnen detailgegevens inzien m.b.t. uiterlijk en skills. Geen NAW. 

Wij checken bij aanmelding van een producent of hij/zij daadwerkelijk een bedrijfsvoering in die branche 

heeft. Daaronder vallen tv/film-producenten, regisseurs, reclamebureau’s etc. 

Mocht u vragen hieromtrent hebben dan kunt u contact opnemen via de mail info@act4you.nl 

Algemene informatie op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  

mailto:info@act4you.nl

