Weten waar je aan toe bent
Dit is de privacy- en cookieverklaring van FILMWORKSHOP.NL, handelsnaam van
RAMON ETMAN PRODUCTIES, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 58609342. Deze privacy- en Cookieverklaring is
van toepassing op de diensten van FILMWORKSHOP.NL.
Deze privacy- en Cookieverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking
die door FILMWORKSHOP.NL wordt gedaan, door middel van het klantensysteem
en de verwerkingen via onze website www.filmworkshop.nl
Filmworkshop.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze
website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw voor- en achternaam
Geslacht
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Naam bedrijf of school
Gewenste workshopdatum
Plaats (stad/ regio) van uitvoering filmworkshop
Verwacht aantal deelnemers
Gemiddelde leeftijd deelnemers

2. Waarom filmworkshop.nl uw gegevens nodig heeft
FILMWORKSHOP.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met
u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden. Daarnaast kan FILMWORKSHOP.NL uw persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst
van opdracht, voor het leveren van diensten (doorgaans betreft het verzorgen
van filmworkshops.)
3. delen met anderen
FILMWORKSHOP.NL verkoopt uw gegevens niet aan derden.

4. Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door
ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling
getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere
gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van
cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Raadpleeg
hiervoor de help-functie in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het
mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de
aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze
uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies
omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen
regelmatig wijzigen).
5. Google analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website
gebruiken. Door dit gedrag te analyseren, kunnen wij de structuur, de navigatie
en de inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk maken. Wij hebben Google
Analytics privacyvriendelijk ingesteld, dit houdt in dat wij een
bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten om afspraken te maken
over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of de
gegevens te delen. Tot slot laten wij de IP-adressen maskeren.
6. Social media buttons
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Voor deze buttons wordt
gebruik gemaakt van cookies van de betrokken social media kanalen, zodat ze je
herkennen als je onze pagina wilt volgen op social media of onze producten wilt
delen. Voor de cookies die deze social media kanalen plaatsen voor
advertentiedoeleinden, adviseren wij u de privacyverklaringen van de social
media kanalen te lezen.
7. Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de
volgende maatregelen:

•
•

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd
systeem;
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of
SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd
wanneer u persoonsgegevens invoert.

8. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als
nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. Daarna bewaren wij gegevens
nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens
worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren
vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
9. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.
10. In kaart brengen websitebezoek
Op de website van filmworkshop.nl worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. filmworkshop.nl
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.
11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@filmworkshop.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op
uw verzoek reageren.
12. Beveiligen
FILMWORKSHOP.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door onze verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met filmworkshop.nl
via info@filmworkshop.nl.
Adresgegevens
Postadres: Herdersveld 53 / 5665 JL / Geldrop Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58609342
Telefoon: +31 6 24770510
E-mailadres: info@filmworkshop.nl
Opgemaakt te Geldrop, 11 januari 2021

