Privacy beleid Co Solo producties B. V. en Co Solo specials B.V.
Versie mei 2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hierin zijn de regels opgenomen waaronder partijen gegevens mogen verzamelen en
bewaren. Dit document beschrijft het privacy beleid binnen Co Solo producties B.V. en Co
Solo specials B.V. en vormt de basis om te voldoen aan de AVG. Elke medewerker dient
op de hoogte te zijn van dit document.
In elk geval zijn de onderstaande rechten te allen tijde van toepassing op eenieder waar
wij de gegevens van verzamelen.
•

Transparante informatie voor de uitoefening van rechten

•

Informatie bij verzameling/verwerken

•

Recht van inzage

•

Recht om te corrigeren/wijzigen

•

Recht op verwijdering

•

Recht op beperking van de verwerking

•

Kennisgevingsplicht rectificatie, verwijdering, beperking

•

Recht op dataportabiliteit
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Data lek procedure:
In geval van een datalek gaat de onderstaande procedure in werking.
•

Het datalek moet gedocumenteerd en geregistreerd worden.

•

De personen van wie de data is gelekt worden binnen 72 uur geïnformeerd over het
lek.

•

De Autoriteit Persoonsgegevens moet aan de hand van deze documentatie
kunnen controleren of aan de meldplicht is voldaan.

•

Co Solo meld het lek bij meldloket datalekken ( binnen 72 uur)

•

Co Solo stelt een telefonisch spreekuur in waar gedupeerden terecht kunnen.

Co Solo kiest ervoor, gezien de grootte van het bedrijf, geen functionaris
gegevensbescherming aan te stellen.
De verzamelde fotografie van evenementen van Co Solo vallen niet onder de AVG, deze
vallen onder de artistieke vrijheid van Co Solo.
In het verwerkingsregister van Co Solo is beschreven welke gegevens worden verzameld.
Hieronder wordt iets verder ingegaan op elke post.
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Registratie eigen medewerkers en stagiaires Co Solo
De basis hiervoor ligt in de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren die
noodzakelijk zijn voor de administratie rondom het dienstverband binnen Co Solo. Zo
worden de volgende zaken voor een periode van 5 jaar bewaard:
•
•
•
•
•

Kopie ID bewijs
Kopie bankpas
Getekende arbeidsovereenkomst
Loonbelasting verklaring
Bedrijfswagen (indien van toepassing)

Voor deze groep is een verwerker actief die verantwoordelijk is voor de loonadministratie.
Dit betreft ABC financieel. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
Daarnaast worden foto’s van de medewerkers gepubliceerd op de website van Co Solo.
Ook hier een verwerker actief. Dit betreft By-M. Hiermee is een verwerkersovereenkomst
gesloten.
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Registratie gasten voor een event ten behoeve van de uitnodiging en toegangsbeveiliging
De basis voor het vastleggen en verzamelen van deze gegevens ligt in een
gerechtvaardigd belang van Co Solo om de veiligheid op een event te kunnen
garanderen. Daarbij is van belang om het aantal te verwachte gasten te kennen zodat
de grootte van de locatie aan sluit op de aantallen gasten. Daarnaast voorkomt een
registratie op naam dat toegang wordt gegeven aan personen die geen genodigde zijn
voor het event. Daarnaast is het van belang voor de genodigde zelf. Hij/zij ontvangt
informatie die noodzakelijk is om deel te nemen aan het event zoals tijden, locatie e.d..
Ten slotte is het belang van de persoonlijke veiligheid van de gasten een overweging voor
de vraag naar allergieën en persoonlijke beperking. De volgende zaken worden
vastgelegd.
•
•
•
•

Voornaam achternaam
Email adres
Allergieën
Verminderde mobiliteit

Op het moment dat wij verantwoordelijk zijn voor het transport van de gasten vanaf het
huisadres leggen wij tevens de volgende zaken vast:
•
•
•

Woonplaats
Postcode
Straat en huisnummer

Voor deze groep zijn twee verwerkers actief. Dit betreft Activo en Halito. Met deze partijen
is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
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(potentiele) klant gegevens
De basis voor het vastleggen van deze gegevens ligt in een gerechtvaardigd belang van
Co Solo haar diensten te kunnen aanbieden aan (potentiele) opdrachtgevers in de markt.
Diensten kunnen alleen aangeboden worden wanneer de contactgegevens bekend zijn.
Hiertoe leggen wij de onderstaande zaken vast.
•
•
•
•
•
•

Voor,- en achternaam
Email adres(en)
Telefoonnummer (s)
Bedrijf waarvoor deze persoon werkzaam is
Functie
Historische aanvragen/opdrachten

Voor deze groep zijn verwerkers actief die verantwoordelijk is voor het CMS systeem. Dit
betreft 2eenheid en Smart Event Manager. Met deze partijen is een
verwerkingsovereenkomst gesloten.
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Leveranciers
De basis voor het vastleggen van deze gegevens ligt in een gerechtvaardigd belang van
Co Solo (deel) opdrachten onder te brengen bij derden. Diensten kunnen alleen
afgenomen worden wanneer de contactgegevens bekend zijn. Hiertoe leggen wij de
onderstaande zaken vast.
•
•
•
•
•
•

Voor,- en achternaam
Email adres(en)
Telefoonnummer (s)
Bedrijf waarvoor deze persoon werkzaam is
Functie
Historische aanvragen/opdrachten

Voor deze groep zijn verwerkers actief die verantwoordelijk is voor het CMS systeem. Dit
betreft 2eenheid en Smart Event Manager. Met deze partijen is een
verwerkingsovereenkomst gesloten.
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