
Privacyverklaring 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese 

Unie (EU). Iedereen die werkt met of voor DC Models wordt geacht bekend te zijn met deze privacywet. 

bedrijfsgegevens  DC Models BV, Bazuinlaan 4, 4876 AE Etten-Leur en DC 
Models Ibiza /DGA. De eigenaar is G. Valkenburg  

Modellen, hostesses en hosts 
 

DC Models verzamelt en bewaart (persoons)gegevens van haar modellen, hostesses en hosts.  

het doel van de gegevensvastlegging  Promoten van de modellen, hostesses en hosts van DC 
Models bij onze (potentiële) opdrachtgevers. Dit gebeurt 
onder andere, maar niet uitsluitend, via onze website, social 
media kanalen en e-mail. Ook worden deze gegevens intern 
gebruikt ten behoeve van onze bedrijfsvoering. 

de gegevens van model, hostess/host   N.a.w. gegevens, beeldopnames, e-mailadressen, 
telefoonnummers, bankgegevens, BSN, geboortedatum, alle 
maatgegevens en lichamelijke kenmerken.  

mogelijke ontvangers van persoonsgegevens (Potentiële) opdrachtgevers die een offerte aanvragen of 
een boekingsovereenkomst hebben met DC Models en 
derden die onderdeel uitmaken van een offerte of een 
boekingsovereenkomst. Dit alles nationaal en internationaal 
(binnen de EU). Ook zijn de maatgegevens, de lichamelijke 
kenmerken en het beeldmateriaal toegankelijk voor 
bezoekers van onze website en social media kanalen. 

hoe lang worden de gegevens bewaard  Vanaf het moment van inschrijving bij DC Models, of 
inschrijving voor de (representatie)cursus, bewaren wij 
gegevens. Wanneer een model, hostess/host schriftelijk (via 
post of e-mail) verzoekt zich uit te schrijven bij DC Models, 
worden de gegevens van het model verwijderd. De 
financiële gegevens worden bewaard binnen de termijn 
gesteld door de belastingdienst.  

beveiliging van de opgeslagen gegevens Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de 
persoonsgegevens. Wie, voor welke reden, toegang heeft 
tot welke gegevens, hebben wij vastgelegd in een 
verwerkingsregister. Deze lijst wordt op verzoek getoond. 
Medewerkers hebben een strikte geheimhoudingsplicht, 
welke is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 
Werkstations (onderdeel van het lokale netwerk) waarop 
toegang tot de persoonsgegevens kan worden verkregen 
zijn met wachtwoorden beveiligd. Ook losse datadragers, 
zoals usb-sticks, zijn met een wachtwoord beveiligd. 
Werkstations worden bij inactiviteit na uiterlijk 15 minuten 



vergrendeld. Werknemers zijn geïnstrueerd bij het verlaten 
van het werkstation deze te vergrendelen. Bezoekers 
worden binnen het gebouw door werknemers begeleid. 
Opslag van gegevens gebeurt ook in de cloud, binnen de EU. 
DC Models heeft zich beveiligd tegen datalekken en 
beschikt over voorzieningen tegen hackers, malware en 
computervirussen. Eventuele datalekken worden gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens (APG). 

het recht op inzage, correctie, verwijdering Modellen en hostesses/hosts kunnen inzage krijgen in de 
gegevens die DC Models van hen heeft. Deze gegevens 
worden persoonlijk verstrekt of via een aan het model 
toebehorend e-mailadres. 
Ook kunnen verzoeken tot wijziging via persoonlijk contact of 
een e-mail afkomstig van een bekend e-mailadres gedaan 
worden. 
Wanneer een model zich schriftelijk afmeld bij DC Models, 
dan dient DC Models alle gegevens binnen 4 weken te 
verwijderen. 
DC Models heeft een register verwerkingsgegevens en 
verwerkersovereenkomsten i.v.m. het beschermen van de 
gegevens.  

het recht om een klacht in te dienen  Klachten m.b.t. persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij 
de Autoriteit  Persoonsgegevens. 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-
persoonsgegevens) 

Bezoekers website 
 
website  DC Models verwerkt geen persoonsgegevens van de 

bezoekers van haar website. Wel maakt de website gebruik 
van Google Analytics.  

 
Google Analytics  DC Models maakt gebruik van Google Analytics om bij te 

houden hoe bezoekers de website gebruiken. Elit Software 
heeft namens DC Models een verwerkersovereenkomst 
gesloten met Google voor het verwerken van de gegevens 
van de bezoekers van de website. 
Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de 
website in kaart te brengen. 
Het laatste octet van het IP-adres van uw computer wordt 
door Google Analytics niet opgeslagen, waardoor dit adres 
niet meer exact te herleiden is.  
DC Models heeft Google Analytics geen toestemming 
gegeven om gegevens te delen met andere Google diensten 
of derden. Ook mogen overige Google diensten geen 
gebruik maken van de Google Analytics cookies behorende 
bij de website van DC Models. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens


Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met DC Models via info@dcmodels.eu 
 

mailto:info@dcmodels.eu

