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PRIVACY STATEMENT WIEK PRODUCTIES 
 

Dit is het privacy statement van Wiek Producties, gevestigd te 4811 NE Breda, aan 
van Coothplein 14B, www.wiekproducties.nl  

 
TOEPASSELIJKHEID 
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of 
persoonsgegevens die binnen de organisatie in omloop zijn, bijvoorbeeld de gegevens 
die wij binnenkrijgen via onze klanten of via het contactformulier op onze website. Wij 
hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en gaan er daarom erg 
zorgvuldig mee om. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daarin 
worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij 
bepalen welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welk doel en op welke manier. 
In dit privacy statement leggen we uit welke gegevens wij voor welk doeleinde 
gebruiken.  
 
DOEL & WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING 
Wiek Producties wordt ingezet om binnen producties in zowel de evenementen- als 
media & entertainmentbranche te ondersteunen. Ten behoeve van de organisatie, 
maakt Wiek Producties – naast de persoonsgegevens van haar klanten - gebruik van 
persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld het inzetten van derde partijen. Om 
persoonsgegevens te kunnen verwerken dient er een wettelijke basis voor de 
verwerking te zijn. Wiek Producties verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van 
het sluiten van een overeenkomst die noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar 
taken.  
 
PERSOONSGEGEVENS DIE IN OMLOOP ZIJN 
Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens in omloop zijn binnen Wiek 
Producties, hoe we deze gegevens gebruiken, waarom we deze gegevens (eventueel) 
delen, hoe iedereen toegang heeft tot haar gegevens en hoe zij deze kunnen 
controleren.  
 
Alle persoonsgegevens die in omloop zijn worden opgeslagen in Dropbox, in de 
Nederlandse Cloud.  
 
In basis verwerkt Wiek Producties alleen maar persoonsgegevens die nodig zijn om 
gebruik te kunnen maken van haar diensten, nadat deze zelf aan haar verstrekt zijn. 
Dit gaat om de volgende gegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
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Persoonsgegevens van klanten en prospects 
Wiek Producties zorgt ervoor dat zij alleen persoonsgegevens van klanten/prospects 
in haar bestand opneemt die zij nodig heeft voor het uitvoeren van haar 
werkzaamheden. Daarnaast verstrekt Wiek Producties deze gegevens niet aan derden 
zonder toestemming van haar klanten/prospects.  
 
Persoonsgegevens van derden 
Mocht het voorkomen dat Wiek Producties persoonsgegevens moet verstrekken aan 
derden (denk aan: partijen waarmee Wiek Producties samenwerkt), dan zal zij een 
verwerkingsovereenkomst afsluiten. Hierin zullen alle vereisten met betrekking tot 
de persoonsgegevens vastgelegd worden. De betrokkene heeft altijd het recht om de 
verwerking in te zien.  
 
Website 
De website www.wiekproducties.nl biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met 
Wiek Producties via het contactformulier. Wiek Producties vraagt alleen om gegevens 
die noodzakelijk zijn om het contact voort te zetten (alleen het invullen van de naam 
en het e-mailadres). Wanneer een gebruiker het formulier invult, worden zijn of haar 
gegevens opgeslagen in een database. Naar aanleiding van dit contact worden 
eventuele andere persoonsgegevens uitgewisseld als dit noodzakelijk is voor het 
verdere samenwerkingsverband.  
 
Bewaartermijn 
Bij beëindiging van een contract met een klant van Wiek Producties, worden de 
klantgegevens bewaard in Dropbox. Wiek Producties bewaard deze gegevens alleen 
voor eigen gebruik voor toekomstige aanbiedingen en deelt deze nooit met derden. De 
desbetreffende klant kan te allen tijde het gegevensbestand opvragen en de 
desgewenste gegevens laten verwijderen.  
 
UW RECHT 
Als burger en/of samenwerkingspartner met Wiek Producties, heeft u altijd bepaalde 
rechten. Zo heeft u altijd het recht om inzicht te verkrijgen in waarom wij bepaalde 
gegevens verwerken en hoe we deze verwerken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht 
om uw persoonsgegevens te laten wijzigingen, aanvullen of wissen. U heeft zelfs het 
recht om ons te vragen minder persoonsgegevens te verwerken, of u kunt bezwaar 
maken als u niet wilt dat wij bepaalde gegevens verwerken. Als u het gevoel heeft dat 
er misbruik van gegevens wordt gemaakt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens:  
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV, Den Haag  
0900 – 2001 201  
 
Wiek Producties zal u verzoek binnen 1 maand kosteloos behandelen en u de rechten 
ontlenen die u heeft.  
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COOKIES 
Op onze website maken wij geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon 
worden geplaatst. Via de website registreren we geen informatie van bezoekers die te 
herleiden zijn naar één of meerdere personen, wel registreren we het aantal bezoeken.  
 
DIVERSEN 
De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door worden aangepast. Op deze Privacy 
Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda. 
 
Wiek Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met ons via info@wiekproducties.nl  


