Privacy voorwaarden.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is
om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van jouw
persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer)
duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.
Anti-models is een handelsnaam van de besloten vennootschap Anti-models bv
(hierna: "Anti-models", ook wel aangeduid met 'wij'). Anti-models verwerkt
persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en verwerken jouw
persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit
houdt (onder meer) in dat Anti-models de gegevens alleen verwerkt voor het doel
waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.
In dit privacyreglement geeft Anti-models, gevestigd aan de Noorddammerlaan 25 te
Amstelveen, een toelichting op de wijze waarop zij met jouw gegevens omgaat.
Sascha Tulp is de Functionaris Gegevensbescherming van Anti-models. Zij is te
bereiken via info@anti-models.nl.

De gegevens die Anti-models verwerkt van modellen
Als je interesse hebt om je bij Anti-models in te schrijven als model, kun je op onze
website www.antimodels.nl (onder “inschrijven”, “modelregistratie”) je gegevens
invullen. Anti-models vraagt om jouw:
• n.a.w. gegevens
• Contactgegevens
• Betaalgegevens
• Persoonsgegevens waaronder uiterlijke kenmerken
Bepaalde persoonsgegevens kunnen als gevoelig worden ervaren, de reden dat
hiernaar gevraagd wordt is omdat wij met deze informatie beter aan de wensen van
onze klanten kunnen voldoen.
Verder worden de ingevulde gegevens gebruikt voor de volgende doelen:
• De afhandeling van jouw betaling na een klus.

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten of klussen.
• Anti-models verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Ook vragen je om een aantal foto's van jezelf te uploaden. Deze heeft Anti-models
nodig om je in te schrijven, om je account aan te maken en om je te kunnen
voorstellen aan onze klanten.

Zichtbare gegevens op je profiel
Alle ingevulde gegevens zijn voor ons zichtbaar als medewerkers van Anti-models
maar voor de klant niet. De volgende gegevens zullen wel zichtbaar zijn:
Voornaam, geslacht, etniciteit, leeftijd, huidskleur, oogkleur, haarkleur, haarstijl,
haarlengte, je maten en je mate van ervaring als model of acteur.
De rest van de gegevens zijn alleen door de medewerkers van Anti-models zichtbaar
en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan onze klant en voor
de administratieve en financiële afhandeling van een opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anti-models bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het zichtbaar zijn in
ons bestand. Wil je niet meer in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden
gerechtigd om dit te stoppen. Wij zullen je gegevens dan verwijderen van onze
websitesite/ ons zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar info@antimodels.nl onder vermelding uitschrijven.

De gegevens die Anti-models verwerkt van klanten:
Ben je opdrachtgever of fotograaf bij/via Anti-models? Dan registreren wij jouw
Voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, mobiel, adres, bedrijfsnaam, KvK
nummer, btw nummer. Dit is nodig om de afspraken die we met jou/ jouw bedrijf/het
bedrijf waarvoor je werkzaam bent, maken financieel en administratief te kunnen
afhandelen en je te kunnen bereiken als dat nodig is.

Doorgifte aan derden
Het kan zijn dat we je gegevens doorgeven aan een derde.
Dit doen we alleen als:
• dat nodig is in verband met een (mogelijke) opdracht;
• dat nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met jou
hebben;
• wij daartoe wettelijk verplicht zijn
• je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.
Wij verstrekken of verkopen je gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor
commerciële doeleinden anders dan in het kader van een (mogelijke) opdracht.

Bescherming van jouw privacy

Iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale
systeem, de medewerkers van Anti-models hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens. Anti-models verwerkt gegevens via
online-systemen, deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens
daarvoor gangbare beveiligingsnormen.

Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal
rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:
• Het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Antimodels van jou verwerkt en met welk doel.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens.
• Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de
verwerking van jouw gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken.
• Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
• Het recht op gegevensoverdracht: je mag Anti-models vragen om je de
persoonsgegevens die wij van jou verwerken 'in een gestructureerde en gangbare
vorm' aan je te geven. 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.
• Het recht op vergetelheid.
Als je gebruik wilt maken van je rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per email
aangeven via info@anti-models.nl. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken,
op jouw verzoek.

Klachten
Als je een klacht hebt over de manier waarop Anti-models met jouw gegevens
omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je
goed voelt bij de manier waarop we met je gegevens omgaan en zullen ons uiterste
best doen om samen een oplossing te vinden. Wij willen 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/tipons. Wij zouden het waarderen als je ons hiervan op de hoogte stelt.

