
 
 

 

 

PRIVACYVERKLARING NOORDKAAP TV PRODUCTIES B.V. 

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, VERWERKEN VAN 

PERSOONSGEGEVENS 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde 

verwerkingen van persoonsgegevens door Noordkaap TV Producties 

B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen.  

 

De verwerkingsverantwoordelijke is Noordkaap TV Producties B.V., 

gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 05078871. In deze verklaring 

wordt met “Noordkaap”, “ons/onze” en “we/wij” Noordkaap TV 

Producties B.V. en/of een aan haar gelieerde onderneming bedoeld.  

 

Als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door een tip in te 

sturen via onze website of door op andere manier mee te werken aan 

een van onze programma’s, verwerken wij privacygevoelige gegevens 

van jou (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”).  

 

Onder “verwerken” verstaan we al het gebruik van je 

persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of 

(gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.  

 

2. SOORTEN GEGEVENS 

 

Basisgegevens 

 

Wij gebruiken (sommige van) de hierna genoemde gegevens voor de in 

deze privacyverklaring genoemde doelen. Welke gegevens we precies 

gebruiken, hangt af van wat jij verstrekt en van het doel waarvoor we de 

gegevens verwerken.  

 

- Naam; 

- Geslacht; 

- Adres inclusief woonplaats; 

- Andere contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en 

e-mailadres; 

- Geboortedatum en leeftijd; 
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- Burgerlijke staat of relatiestatus; 

- Biometrische persoonsgegevens zoals portret en stem (foto, 

audio en/of video); 

 

Aanvullende persoonsgegevens in specifieke gevallen 

 

Als jij je aanmeldt voor deelname aan een door Noordkaap 

geproduceerd tv-programma kunnen we naast de hiervoor genoemde 

gegevens ook andere persoonsgegevens verwerken voor zover die van 

belang zijn voor de selectie voor of deelname aan een van onze 

programma’s. Het gaat daarbij om (sommige van) de volgende 

gegevens: 

 

- biografische gegevens, waaronder jouw persoonlijke motivatie 

voor deelname aan het programma; 

- gegevens van jouw social media accounts; 

- (historische) deelnemerscontracten, waaronder quitclaims; 

- Kenteken, verkeers- en locatiegegevens; 

- Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer en 

creditcardgegevens. 

 

Als jij via onze website solliciteert naar een baan bij Noordkaap, zullen 

we je vragen om een CV toe te sturen, dat naast de hiervoor genoemde 

gegevens, ook andere persoonsgegevens kan bevatten, met name: 

 

- Werk gerelateerde gegevens zoals eerdere werkgevers, functies, 

opleidingen en inkomensgegevens.  

 

Bijzondere persoonsgegevens 

 

De hiervoor genoemde gegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens 

omvatten zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze 

of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, 

genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens en 

gegevens over seksueel gedrag en/of seksuele gerichtheid. Wij zijn ons 

bewust van de gevoeligheid van deze gegevens. Daarom verwerken wij 

die alleen op basis van jouw toestemming en gaan we extra zorgvuldig 

met deze gegevens om (zie hierna “grondslagen voor de verwerking”).  
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3. BRONNEN VAN VERKRIJGING 

 

De voornaamste manier waarop wij gegevens verkrijgen, is door deze 

aan je te vragen. Je hebt zelf de keuze of je gegevens aan ons wil 

verstrekken of niet. Het kan zo zijn dat je niet kunt deelnemen aan (de 

selectie voor) onze programma’s als je bepaalde gegevens niet wil 

verstrekken. Wij geven steeds aan welke gegevens noodzakelijk zijn en 

welke gegevens je optioneel kunt verstrekken. 

 

Wij kunnen je persoonsgegevens eveneens ontvangen in geval van een 

samenwerking met of overname van een ander bedrijf of 

bedrijfsactiviteit. 

 

Daarnaast zijn er gegevens die wij automatisch verkrijgen, zoals 

(technische) gegevens over devices die je gebruikt. 

 

4. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING 

 

Wij gebruiken jouw gegevens voor (een of meer van) de volgende 

doeleinden:  

 

− Om geschikte kandidaten te selecteren voor medewerking aan 

door ons geproduceerde (tv-)programma’s; 

− Om, al dan niet gericht, contact met je op te kunnen nemen voor 

medewerking aan een door ons geproduceerd (tv-)programma, 

bijvoorbeeld als tipgever, (ervarings-)deskundige of publiek; 

− Om journalistieke (tv-)programma’s te kunnen maken; 

− Om jouw toestemming vast te leggen voor het gebruik van jouw 

portret en stem, als je aangeeft deel te willen nemen aan een van 

onze (tv-)programma’s of de opnamen daarvan wil bijwonen;  

− Om (audio)visueel materiaal te kunnen opnemen, aankopen en 

uitzenden, alsmede dat op te slaan in een archief; 

− Om kandidaten te selecteren en om voorbereidingen te kunnen 

treffen voor sollicitatiegesprekken e.d., indien je via onze website 

solliciteert op een vacature bij Noordkaap; 

− Om onze websites en de daarbij bijbehorende technologieën te 

analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te 

beveiligen en te optimaliseren; 

− Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 
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Wij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan 

die hier staan beschreven.  

 

5. GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING 

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een of meer 

van de volgende grondslagen: 

 

Toestemming  

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken op basis van jouw 

toestemming; 

 

Uitvoering van een overeenkomst 

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, zoals een 

deelnameovereenkomst. 

 

Wettelijke plicht 

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken als wij daartoe wettelijk 

verplicht zijn,  

bijvoorbeeld om (betalings-)gegevens een bepaalde tijd te bewaren. 

 

Gerechtvaardigde belangen 

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij of een derde hier 

een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij hebben/heeft. Als wij gegevens 

op deze grondslag willen verwerken, maken wij eerst een gedegen 

afweging of jouw privacybelang niet zwaarder weegt. 

 

6. MINDERJARIGEN 

 

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan 

Noordkaap verstrekken als jouw ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers deze privacyverklaring hebben gelezen en 

toestemming hebben gegeven voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. Dit geldt overigens alleen als toestemming de 
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grondslag is voor de verwerking (zie hiervoor “grondslagen voor de 

verwerking”). Op basis van beschikbare technologieën doen wij redelijke 

inspanningen om te controleren of jouw ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven voor het 

verwerken van jouw gegevens. 

 

7. DELEN VAN GEGEVENS 

 

Jouw gegevens kunnen binnen Noordkaap worden uitgewisseld en 

gecombineerd (zie hiervoor onder 1). 

  

Wij kunnen jouw gegevens naar aanleiding van daartoestrekkende 

rechtmatige verzoeken delen met wetshandhavende instanties, 

overheidsdiensten en/of de rechterlijke macht. 

 

In sommige gevallen maken wij voor het verwerken van jouw 

persoonsgegevens gebruik van de diensten van andere derden.  

 

Waar mogelijk verplichten wij derde partijen om in de hoedanigheid van 

verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel voor de verwerking 

bepalen en de verwerker jouw gegevens alleen mag verwerken volgens 

onze instructies en onze (beveiliging)standaarden. Wij leggen dergelijke 

afspraken met elke verwerker vast in een verwerkersovereenkomst.  

 

8. BEWAREN 

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe 

lang het bewaren noodzakelijk is, is afhankelijk van het doel waarvoor 

jouw gegevens worden of zijn verwerkt. Wij hanteren daarom niet één 

vaste bewaartermijn, maar bepalen per verwerking, mede aan de hand 

van het soort persoonsgegevens, wanneer bewaren niet langer 

noodzakelijk is. Wij verwijderen persoonsgegevens na verloop van zo’n 

termijn. 

  

9. BEVEILIGING 

 

Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens zo goed mogelijk te 

beveiligen. Wij doen dit door het treffen van organisatorische en 

technische beveiligingsmaatregelen die, gelet op de stand van de 
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techniek, proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang 

tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken en/of 

ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 

 

10. VRAGEN EN RECHTEN  

 

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met persoonsgegevens 

omgaan, stel die dan door een email te sturen naar 

privacy@noordkaap.nl. 

 

Als betrokkene heb je het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht 

om bezwaar te maken tegen de verwerking en om te vragen om 

beperking van de gegevens waarover wij beschikken. 

 

Je kunt dat bij ons doen door een email te sturen naar 

privacy@noordkaap.nl. Specificeer in jouw verzoek welk recht je wilt 

uitoefenen met betrekking tot welke persoonsgegevens. Voeg ook 

bewijs toe waaruit blijkt dat het inderdaad om jouw persoonsgegevens 

gaat. Wij zullen ons uiterste best doen binnen een maand inhoudelijk 

op jouw verzoek te reageren, en je ontvangt in elk geval een 

bevestiging van de ontvangst van jouw verzoek binnen 5 werkdagen na 

het indienen daarvan. 

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgevens.  

 

11. WIJZIGINGEN 

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wij raden je 

daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig op wijzigingen te 

controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan 

op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een aankondiging via onze 

website.  

  

 

Deze versie van de privacyverklaring is van 23 juli 2020. 


