PRIVACYSTATEMENT FREEZONE PRODUCTIONS B.V.

Inleiding
Freezone is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
klanten, relaties en bezoekers van onze website gewaarborgd dient te worden.
Persoonlijke gegevens van al deze partijen worden door Freezone dan ook met de grootst
mogelijke zorg behandeld. Freezone houdt zich aan de eisen die de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt.
Door gebruik te maken van onze dienstverlening, verklaar je akkoord te gaan met dit
privacystatement.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?
Freezone verzamelt gegevens vanaf het moment dat je je bij ons inschrijft als freelancer,
of anderszins je gegevens bij ons achterlaat om gebruik te maken van onze
dienstverlening. Freezone verwerkt alleen gegevens die je vrijwillig bij ons achterlaat.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Als je je inschrijft bij Freezone als freelancer, verzamelt en verwerken wij je gegevens
voor de uitvoering van onze dienstverlening, te weten het leveren van (crew)personeel
aan diverse evenementen. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:
- Voor- en achternaam(namen)
- Woonplaats
- Geslacht
- Geboortedatum- en plaats
- Emailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer
- VAR-verklaringen/modelovereenkomst wet DBA
- Diploma’s, certificaten
- Gegevens over beschikbaarheid
- Eventueel overige door jou aan ons beschikbaar gestelde documenten of
informatie
Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om je te kunnen benaderen, je te kunnen
inhuren voor klussen, en om je de juiste informatie over een bepaalde klus te sturen. Je
contactgegevens worden vastgelegd in een database die toegankelijk is voor onze
planningsafdeling en je overige gegevens worden vastgelegd in een database die
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toegankelijk is voor onze administratie. Personeelsleden van Freezone hebben slechts
toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun eigen taken.
Voor werknemers die in dienst zijn van Freezone geldt dat een vertrouwelijk
personeelsdossier wordt aangelegd waarin alle wettelijk verplichte informatie wordt
vastgelegd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Je naam, telefoonnummer en emailadres worden door onze planningsafdeling gebruikt
om je te kunnen inplannen op klussen. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven
aan je collega-freelancers waar je mee op een klus staat, en met de projectleider van
een bepaalde klus, zodat eventuele logistieke kwesties direct opgelost kunnen worden.
Voor sommige opdrachten zul je je moeten identificeren op de werkvloer, omdat er
sprake is van een beveiligd evenement. Hiervoor zal Freezone je volledige naam,
geboortedatum- en plaats en huidige woonplaats delen met de betreffende
opdrachtgever. Freezone deelt deze gegevens alleen met opdrachtgevers met wie deze
gegevensoverdracht in een overeenkomst is vastgelegd.
Ook kan Freezone in sommige gevallen verplicht zijn om gegevens aan derden te
verstrekken, zoals bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Cookies en statistieken
Freezone maakt op haar website gebruik van cookies en webstatistieken. De cookies die
door onze website direct worden geplaatst zijn de volgende:

Naam

Doel

_csrf

Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen.

_sweetSessionId

Identificeert de huidige sessie.

_language

Alleen op meertalige sites. Houdt de gekozen taal bij.

Freezone maakt voor haar website ook gebruik van twee diensten van Google: Google
Analytics om statistieken bij te houden en YouTube voor het plaatsen van video’s van
sommige evenementen. Freezone heeft geen invloed op het cookie- of privacybeleid van
Google. Meer informatie daarover kunt u vinden door op de volgende links te klikken:
Google Analytics Cookie Usage on Websites
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Hoe Google cookies gebruikt
Google Privacy Policy

Je rechten
Als contact van Freezone heb je recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je
gegevens. Ook heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens, mag je
bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en mag je een verzoek om vergeten
te worden indienen. Freezone is verplicht binnen vier weken te voldoen aan dergelijke
verzoeken, voor zover er geen wettelijke bewaartermijn rust op de betreffende gegevens.
Verzoeken die met bovenstaande rechten te maken hebben, kun je per email sturen aan
hr@freezone.nl.

Bewaartermijnen
Voor freelancers
Je gegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde van het jaar van de laatste klus
die je voor Freezone hebt gedaan, tenzij je zelf aangeeft in het bestand van Freezone te
willen blijven staan. Hiervoor zul je een herinneringsmail krijgen. Ook kun je te allen tijde
zelf aangeven niet meer te willen worden benaderd. Je gegevens zullen dan direct uit ons
bestand worden verwijderd. Bovenstaande geldt niet voor gegevens waarvoor een
wettelijke bewaartermijn geldt.
Voor werknemers
Je personeelsdossier wordt binnen twee maanden na het einde van je dienstverband
gearchiveerd. Voor bepaalde persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Deze
gegevens zullen conform deze termijnen bewaard worden. Overige gegevens (waaronder
correspondentie, verslagen van functioneringsgesprekken, getuigschriften,
administratieve verzuimgegevens en arbeidscontracten) worden verwijderd zodra deze
niet meer nodig zijn, doch uiterlijk na twee jaar na uitdiensttreding. Een uitzondering op
deze uiterste termijn van twee jaar kan worden gemaakt indien er een rechtszaak loopt,
of als er sprake is/was van een arbeidsconflict.
Je contactgegevens worden direct verwijderd, tenzij je zelf aangeeft graag in contact te
willen blijven.
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