Privacy Policy
Introductie
Endemol Shine Nederland B.V. (hierna: "EndemolShine" of "wij") wil je hierbij graag informeren over hoe wij
persoonsgegevens van en over jou verzamelen via deze website1 en de eventuele bijbehorende mobiele sites,
applicaties en widgets (gezamenlijk de "Website"), gebruiken en openbaar maken.
In het kader van jouw aanmelding voor - en eventuele deelname aan (de casting en/of selectieprocedure van) - het
programma ‘Hollands Next Top Model’ (hierna: het "Programma") kun je jouw persoonsgegevens verstrekken via het
online aanmeldingsformulier op deze Website.
Voor meer informatie over de gegevensverwerking door EndemolShine, kun je contact met ons opnemen via de
contactgegevens in paragraaf 10.

1.

Onderwerp
Wat en wie betreft de onderhavige privacy
policy?

Informatie
"EndemolShine" is de verwerkingsverantwoordelijke van
de persoonsgegevens die we via jou, en van jou, via de
Website verzamelen.
De onderhavige privacy policy (hierna: “Privacy Policy”)
is van toepassing op alle (geregistreerde) personen die
van de aanmeldingsfunctionaliteit op de Website
gebruiken maken (hierna: “je” of “jou”). Je kunt je
aanmelden voor het Programma als je 17 jaar of ouder
bent.

2.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We kunnen persoonsgegevens van en over je verzamelen.
EndemolShine verzamelt voor de aanmeldingsprocedure
van het Programma de volgende gegevens:
(1) registratiegegevens via de Website, (2) openbare
gegevens en berichten, (3) gegevens waarvan je hebt
toegestaan dat sociale media deze delen met
EndemolShine en/of die openbaar zijn, en (4) gegevens
die wij van je verzamelen via cookies (voor meer uitleg
verwijzen wij je naar artikel 12).
Meer in het bijzonder, de registratiegegevens - zoals
genoemd in punt 1 - die EndemolShine verzamelt en
verwerkt ten behoeve van jouw aanmelding voor het
Programma zijn onder meer -waar van toepassing-:
a.
naam, woonplaats, geboortedatum, geslacht,
portret (audiovisueel materiaal en/of foto’s);
b.
adres, telefoonnummer, e-mailadres;
c.
Persoonsgegevens die je als zijnde deelnemer
verstrekt aan de Producent zodat de Producent
een beeld krijgt van jou als persoon en als
model, waaronder maar niet beperkt tot jouw
maten, lengte, gewicht, uiterlijke kenmerken, of
je ingeschreven staat bij een modellenbureau,
of je ervaring hebt met televisie, interesses,

1

Via de aanmeldbutton op http://www.hollandsnexttopmodel.nl/nieuws of via de volgende website:
https://esgnl.etribez.com/ag/esgnl/topmodel/welcome.html

d.
e.

f.

beroep, opleiding, talenten,
karaktereigenschappen, en/of een link naar
jouw openbare social media account dan wel
andere (persoons)gegevens die je als de
Deelnemer verstrekt.
Een verklaring en/of toelichting dat je gezond
bent;
een bevestiging en/of toelichting dat je niet in
het bezit bent van een strafblad en/of in
aanraking bent gekomen met politie en/of
justitie, zodat EndemolShine op de hoogte is van
je betrouwbaarheid en reputatie.
Een aantal (bikini en/of zwembroek) foto’s.

We verzamelen verder geen financiële informatie of
andere gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot
jou.

3.

Doeleinden: hoe gebruiken we jouw
persoonsgegevens?

De aanmelding voor het Programma is geheel vrijwillig.
Indien je besluit om je aan te melden voor het
Programma, dan vragen wij je om een aantal vragen te
beantwoorden zodat EndemolShine jouw aanmelding in
behandeling kan nemen om te beoordelen of je een
geschikte deelnemer bent voor het Programma. Indien je
ervoor kiest om de vragen te beantwoorden en in te
zenden, geef je toestemming aan EndemolShine voor de
verwerking van de gegevens onder d t/m f.
De persoonsgegevens zullen door of namens
EndemolShine enkel in het kader van - de casting,
selectieprocedure en/of de productie van - het
Programma worden gebruikt, bijvoorbeeld:
a. ten behoeve van de selectieprocedure:
- om te beoordelen of je een geschikte
deelnemer bent voor het Programma,
- om een beeld van jou te krijgen als persoon
en model;
- om eventueel contact met je op te kunnen
nemen en/of om je informatie te sturen;
- om je eventueel uit te nodigen voor de
productie en/of casting van het
Programma, en/of;
b. indien je geselecteerd bent voor deelname aan een
volgende fase van de productie (bijv. een gesprek,
casting en/of de opname zelf) van het Programma:
- om contact met je op te nemen en/of om
je informatie te sturen;
- om je uit te nodigen voor repetitie- en/of
opnamedagen van het Programma;
c. indien je geselecteerd bent voor deelname aan het
Programma:
- in het kader van de productie, exploitatie
en promotie van het Programma;

-

(indien van toepassing) het doen van
uitbetalingen en/of belastingaangifte.

Meer in het bijzonder:
De persoonsgegevens onder punt 2.a – f worden door of
namens EndemolShine verwerkt in verband met de
casting en/of productie van het Programma. De
persoonsgegevens punt 2.a en b worden verwerkt door
of namens EndemolShine in het kader van de productie,
archivering en exploitatie van het Programma, de
persoonsgegevens onder punt 2.a ook voor de promotie
van het Programma.
Mits je hiervoor voorafgaande, uitdrukkelijke
toestemming verleent, kunnen wij je gegevens
bovendien gebruiken voor:
- casting en/of kandidatenwerving voor andere
programma’s van EndemolShine.
4.

Grondslag: Op welke grondslag gebruiken wij
jouw persoonsgegevens?

Voor zover de verwerking niet is gebaseerd op jouw
toestemming, verwerkt EndemolShine je
persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd
belang, namelijk:

-

-

5.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

6.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

om jou van websites en de
aanmeldingsfunctionaliteit te voorzien.
om te bepalen of jij een geschikte
deelnemer bent voor (de casting en/of
productie van (vervolgseries van) het
Programma.
Voor de uitvoering van een eventuele met
jou toekomstig te sluiten overeenkomst.

Wanneer je persoonsgegevens worden verzameld voor
marketingdoeleinden en/of kandidaten/publiekswerving voor andere programma en/of
bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dan
dien je hiervoor voorafgaande, uitdrukkelijke
toestemming te verlenen. Deze toestemming kun je te
allen tijde weer intrekken. Zie punt 8.
De beveiliging van je gegevens is voor ons een prioriteit.
Wij hebben dan ook adequate organisatorische- en
technische maatregelen getroffen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen een ernstig
datalek en/of verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik,
openbaarmaking en inzage door derden.
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met (i)
serviceproviders, (ii) onze gelieerde bedrijven en (iii)
nationale autoriteiten indien dit verplicht is op basis van
de toepasselijke wetgeving.
EndemolShine maakt jouw persoonsgegevens intern
alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene
voor wie toegang noodzakelijk is in de uitvoering van
zijn/haar werkzaamheden. Jouw persoonsgegevens
kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden door leden van

het productieteam van het Programma, inclusief maar
niet beperkt tot producenten, redacteuren en ander
personeel dat deel uitmaakt van productieteam(s) van
EndemolShine en overig relevant personeel van
EndemolShine (bijv. juridische zaken, financiën, IT, HR,
de directie) of haar moederbedrijf Endemol Shine Group.
Jouw persoonsgegevens kunnen, indien dit noodzakelijk
wordt geacht, tevens gedeeld worden met externe door
EndemolShine ingeschakelde dienstverleners, zoals
advocaten, accountants, adviseurs en externe
beveiligingssystemen alsmede met de verzekeraars van
het Programma.
Binnen de hierin omschreven doeleinden, voor zover
noodzakelijk, en onder passende waarborgen kan
EndemolShine jouw persoonsgegevens ook verstrekken
aan door haar ingeschakelde derde(n) (zoals productie
crew) en haar opdrachtgever(s); de omroeporganisatie
die het Programma uitzendt (hierna: ‘RTL/Videoland’)
en/of de partners van het Programma (hierna; Elle en
VDM), hierna gezamenlijk: ‘de Opdrachtgevers’. De
Opdrachtgevers mogen de gegevens uitsluitend
verwerken in het kader van de productie, exploitatie en
promotie van het Programma.

7.

Worden jouw persoonsgegevens naar het
buitenland overgebracht?

EndemolShine zal de persoonsgegevens voor het overige
niet aan derden doorgeven, behalve aan bevoegde
instanties als de wet daartoe verplicht of als het gaat om
een door EndemolShine ingeschakelde verwerker
waarmee EndemolShine in een overeenkomst heeft
vastgelegd dat deze de persoonsgegevens voldoende zal
beveiligen en uitsluitend onder instructies van
EndemolShine zal handelen.
Jouw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen
aan andere landen binnen of buiten de Europese
Economische Ruimte. In ieder geval zorgen wij er altijd
voor dat er passende en adequate
veiligheidsmaatregelen zijn die voldoen aan de
toepasselijke wetgeving om jouw persoonsgegevens te
beschermen.
Daarnaast wensen wij je te informeren dat het online
aanmeldingsformulier op de Website wordt geleverd
door eTribez Labs Ltd, Koifman 4 st, Tel Aviv, Israël
(hierna: "eTribez"). eTribez bewaart jouw
persoonsgegevens centraal en uitsluitend voor de
doeleinden die door EndemolShine zijn gespecificeerd,
waaronder het technische beheer van het online
aanmeldingsformulier. eTribez mag jouw
persoonsgegevens niet overdragen aan derden, tenzij
sprake is van een wettelijke plicht en/of EndemolShine
hiertoe toestemming geeft. Met betrekking tot de
eventuele gegevensoverdracht naar Israël wenst
EndemolShine te vermelden dat de Europese Commissie
middels een zogenaamd "adequaatheidsbesluit" heeft
verklaard dat Israël een adequaat niveau van
gegevensbescherming waarborgt. Bovendien bewaart

eTribez jouw persoonsgegevens in datacenters binnen
de Europese Unie, met wiens providers eTribez
modelcontracten heeft gesloten die ervoor zorgen dat
een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt
gewaarborgd.
8.

Wat zijn je rechten met betrekking tot jouw
persoonsgegevens?

Je hebt onder meer het recht om je persoonsgegevens in
te zien, aan te vullen, bij te werken, aan te passen en/of
te (doen) verwijderen. Een dergelijk verzoek kun je
indienen bij EndemolShine via de contactgegevens zoals
vermeld onder punt 10. EndemolShine zal jouw verzoek
zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na
ontvangst van het verzoek beantwoorden.
Je hebt tevens het recht om vragen en/of klachten in te
dienen over de verwerking van je persoonsgegevens
door EndemolShine bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.

10.

Updates van de onderhavige Privacy Policy

Hoe kan ik contact met je opnemen met
betrekking tot de verwerking van mijn
persoonsgegevens?

EndemolShine behoudt zich het recht voor om binnen
de grenzen van de wet deze Privacy Policy periodiek te
herzien. We kunnen de Privacy Policy ook wijzigen of
bijwerken om te voldoen aan de toepasselijke
wetgeving.
Raadpleeg de ingangsdatum bovenaan de onderhavige
Privacy Policy om te zien wanneer de onderhavige
Privacy Policy voor het laatst is herzien.
Je kunt contact met ons opnemen via het volgende emailadres mijngegevens@endemolshine.nl, graag onder
vermelding van je naam, de naam van het Programma
en het verzoek, of per post:
Endemol Shine Nederland B.V.
afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121 1100 AC Amsterdam
https://endemolshine.nl/

11.

Bewaartermijnen

EndemolShine bewaart jouw persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk. In de praktijk betekent dit het
volgende.
Indien je wordt afgewezen voor deelname aan de
casting en/of productie van het Programma, en niet
door EndemolShine wordt aangemerkt als een mogelijke
geschikte kandidaat voor deelname aan (vervolgseries
van) het Programma, dan verwijdert EndemolShine jouw
persoonsgegevens zo snel mogelijk en tenminste binnen
2 maanden na afloop van de productie van het
Programma.
Indien je wél wordt geselecteerd voor de casting en/of
productie van het Programma – of indien EndemolShine
je aanmerkt als zijnde een mogelijk geschikte kandidaat
voor (vervolgseries van) het Programma - dan bewaart
EndemolShine jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar
na aanmelding voor een nieuw seizoen van het

Programma. EndemolShine zal je één keer per
kalenderjaar een e-mail sturen ten aanzien van je
registratie en zal je daarbij een opt-out mogelijkheid
(d.w.z. verwijdering van je gegevens) aanbieden.
Uiteraard kun je te allen tijde verzoeken doen aan
EndemolShine ten aanzien van jouw persoonsgegevens
- zoals wijziging en/of verwijdering -als omschreven in
artikel 8. De gegevens onder punt 2 (d-f) worden door
EndemolShine tenminste binnen 2 maanden na afloop
van de productie van het Programma verwijderd.

12.

Cookies

Niettemin, EndemolShine bewaart en archiveert jouw
persoonsgegevens ook na afloop van productie mits die
gegevens noodzakelijk zijn om te behouden voor een
van de toekomstige doeleinden:
- documenten die een rechtenoverdracht bevatten en
noodzakelijk zijn voor toekomstige exploitatie van een
programma;
- overeenkomsten op basis waarvan is uitbetaald (fiscale
bewaartermijn van 7 jaar);
- persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig
zijn in verband met claims of een gerechtelijke
procedure (ten behoeve van de bewijspositie).
eTribez plaatst cookies op de Website. In dit artikel
geven wij uitleg over de cookies die door Etribez worden
gebruikt en hoe je deze cookies kunt uitzetten en/of
verwijderen.
WAT WORDT VERZAMELD EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?
eTribez gebruikt één (functionele) sessiecookie
(cookienaam: EZS) om dezelfde gebruiker bij meerdere
verzoeken in dezelfde sessie te volgen. Het gebruik van
deze cookies is vereist voor het functioneren van de
Website. In deze cookies worden geen
persoonsgegevens opgeslagen.
COOKIES CONTROLEREN EN VERWIJDEREN
Je kunt de cookies die worden aangeboden door de
Website beperken en/of blokkeren via hun
browserinstellingen, maar dit kan de mogelijkheden en
het gebruik van de Website wel beïnvloeden.
Meer algemene informatie over cookies en hoe je deze
kunt beperken, is te vinden op www.aboutcookies.org.
Je zult ook uitleg vinden over het verwijderen van
cookies en het instellen van individuele browsers
instelling die het gebruik van cookies automatisch
blokkeert.
COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
eTribez maakt gebruik van technologieën van derde
partijen die cookies plaatsen, namelijk van Google
Analytics en Google reCAPTCHA.
1. Extra uitleg: Google Analytics en Google reCAPTCHA
eTribez maakt gebruik van Google Analytics, een dienst

van Google Inc. voor het analyseren van het gebruik van
het internet en de Website. Google Analytics stelt
cookies in om het gebruik van de Website te evalueren
en op basis van deze activiteit rapportages op te stellen.
Daarnaast wordt Google reCAPTCHA gebruikt om
automatische invoer te voorkomen en de beveiliging van
de site te verbeteren. Voor meer informatie, adviseren
wij je om het privacy beleid van Google te raadplegen:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

