Privacyverklaring Ester Kieft: Actrice, Presentatrice & Stem
(Hierna genoemd: ‘Ester Kieft’)
Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ester Kieft geleverde diensten als actrice, trainingsactrice,
presentatrice, verslaggever, dagvoorzitter, spreker, voice over, stemactrice en zangeres.
Ester Kieft, gevestigd aan de Kastanje 11, 8141 TN te Heino, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bij ieder bezoek aan een website, laat u digitale sporen na. Of u dat wilt of niet. Soms geeft u zelf persoonlijke
gegevens af door bijvoorbeeld een e-mailadres in te vullen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe u mag verwachten
dat ik omga met uw informatie. U mag van mij te allen tijde zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de
beveiliging van de website en andere digitale omgevingen en in de verwerking van informatie die u mij bewust
gegeven heeft om bijvoorbeeld informatie over mij op te vragen, om een afspraak te maken of om tot samenwerking
te komen.
Contactgegevens
Ester Kieft is de Functionaris Gegevensbescherming van deze onderneming en is te bereiken via info@esterkieft.nl of
via het mobiele telefoonnummer 06-42235594.
Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat uw informatie van u is. Ik wil daar zo min mogelijk van hebben. Dat betekent ook dat ik niet
werk met bezoekersprofielen of uw informatie beschikbaar stel aan derden.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten als actrice, trainingsactrice, presentatrice,
verslaggever, dagvoorzitter, spreker, voice over, stemactrice of zangeres en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk) verwerk:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)
- Telefoonnummer (mobiel, vast of beiden)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden,
etnische gegevens of gegevens betreffende afkomst. Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Met betrekking
tot het online gedrag van minderjarigen, heeft de website www.esterkieft.nl niet de intentie gegevens te verzamelen
over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Wanneer u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld
over een minderjarige, neem dan contact op via info@esterkieft.nl, dan verwijder ik per direct deze informatie.
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Grondslag
Ik streef ernaar opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ik verwerk uw persoonsgegevens daarom
voor de volgende doeleinden:
- Om u te kunnen bellen, e-mailen of op locatie te bereiken indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
- Om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot de aangeboden diensten
- Om uw betaling optimaal af te handelen
- Om aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte, te voldoen
Als u me benadert voor informatie of een offerte, gebruik ik uw gegevens alleen daarvoor. Ik gebruik uw e-mailadres
om u te antwoorden via de mail en/of uw telefoonnummer om u terug te kunnen bellen.
Regels bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ester Kieft gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt ze ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud ik me het recht voor wijzigingen door
te voeren in deze verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan
deze privacyverklaring.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van
geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang blijven uw gegevens bewaard
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt nodig is voor het werk dat ik doe en waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Dat wil zeggen dat gegevens van potentiële opdrachtgevers niet langer worden bewaard dan een jaar na
het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is één uitzondering: net zoals iedere ondernemer
ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens van opdrachtgevers, zeven jaar te
bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van
de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik deel factuurinformatie met het
administratiekantoor voor de jaarlijkse cijfers die ik verplicht ben te laten opstellen en controleren. Exceptis zorgt voor
opslag van de gegevens uit het contactformulier op de website. Met deze bedrijven heb ik een
verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Wettelijk deel ik uw factuurgegevens met de Belastingdienst.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De website www.esterkieft.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website
naar behoren te laten werken, te optimaliseren en het gebruiksgemak te garanderen en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een
andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
Beveiligingsbeleid
Ik neem de bescherming en beveiliging van uw gegevens serieus en neem passende technische en organisatorische
maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige
verwerking. Alle devices die ik gebruik waarop uw gegevens mogelijk zichtbaar zijn, zijn beveiligd. De wachtwoorden
die ik gebruik zijn uniek en willekeurig. De internetverbinding www.esterkieft.nl is beveiligd via SSL. Dit kunt u
controleren aan de hand van het adres in de adresbalk dat begint met ‘https’ en het hangslotje dat u voor het
internetadres ziet. In het geval ik tijdens mijn werkzaamheden gebruik maak van de diensten van derden, zal ik in het
kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve dan
contact op te nemen via info@esterkieft.nl.
Uw privacyrechten
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door Ester Kieft sturen naar
info@esterkieft.nl. Ik zal u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door uzelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Ik wil u er tevens op wijzen dat er altijd
de mogelijkheid bestaat 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/tip-ons
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact
opnemen via info@esterkieft.nl of via het mobiele telefoonnummer 06-42235594.
Deze privacyverklaring is herzien d.d. 7 april 2022.
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