Privacyverklaring BKC Moving Media Makers B.V.
Beste bezoeker,
Dit is de privacyverklaring van BKC Moving Media Makers BV (BKC). BKC Moving Media Makers B.V. is
een full-service multimedia bureau ingeschreven bij de KvK met nummer 16045991. Ons adres is Sint
Annastraat 4, 6524GA Nijmegen.
In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we dit
doen. Daarnaast informeren we u over onze beveiligingsmaatregelen en uw rechten als betrokkene.
Bezoekers van deze website
Wanneer u deze website bezoekt verzamelt BKC alleen gegevens van u door middel van Google
Analytics, om inzicht te verkrijgen in het bezoek- en klikgedrag op de website. Voor dit doel worden
door Google analytische cookies geplaatst. Dit zijn klein tekstbestandjes die met pagina’s van deze
websites worden meegestuurd en op uw computer worden opgeslagen, zodat uw gedrag gevolgd
kan worden. De verwerking van uw gegevens door middel van Google Analytics is gebaseerd op ons
gerechtvaardigde belang om statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Wij hebben de
bewaartermijn van uw gegevens ingesteld op 26 maanden, daarna kunnen de gegevens niet meer
door ons worden uitgelezen.
Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent onder meer dat uw IP-adres
wordt gepseudonimiseerd en dat Google uw gegevens niet aan derden mag verstrekken. Daarnaast
hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Door het privacy vriendelijk
instellen van Google Analytics zijn wij niet verplicht om een cookiestatement op onze website te
plaatsen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics . Zie hier voor meer informatie
over de opt-out regeling van Google.
Onze klanten
BKC heeft alleen zakelijke klanten. Wanneer u klant van ons bent of klant wilt worden verwerken wij
persoonsgegevens van uw contactpersonen voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst
en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. Dit betekent dat we de naam van
zakelijke contacten, hun (zakelijk) telefoonnummer en emailadres en andere mogelijke
contactgegevens verwerken. Deze gegevens zijn door u of uw contactpersonen zelf aan ons
verstrekt.
Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor het sluiten, het onderhouden of het
afwikkelen van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij contactgegevens in facturen, die wij op basis van onze
administratieplicht 7 jaar na afloop van het boekjaar moeten bewaren.
Sollicitanten
Wanneer u solliciteert naar een baan bij BKC verwerken wij persoonsgegevens van u ten behoeve
van de sollicitatieprocedure. Wij verwerken uw naam, contactgegevens, CV en eventueel uw
motivatiebrief. Een screening kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure, waarbij wij een
referentiecheck uitvoeren en uw diploma opvragen. Geen onderdeel van de screening is een sociale
media check.
Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, ons gerechtvaardigde belang om uw
sollicitatie te beoordelen en mogelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.
Mocht u niet in dienst treden, dan bewaren wij gegevens maximaal 4 weken na afloop van de
sollicitatieprocedure. Indien u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld
omdat u in de toekomst opnieuw benaderd wilt worden, bewaren wij u gegevens maximaal een jaar
na afloop van de procedure. Wilt u toestemming geven, geef dat dan tijdens de procedure aan.
BKC als verwerker
Naast de bovenstaande gevallen, waar BKC zelf de verantwoordelijke is van de verwerking van
persoonsgegevens, verwerkt BKC ook persoonsgegevens op basis van gedocumenteerde instructies
van verwerkingsverantwoordelijken, namelijk haar klanten. In deze situaties treedt BKC op als
verwerker en is een verwerkersovereenkomst met de klant afgesloten.
Beveiligingsmaatregelen
BKC respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te beperken en
ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw gegevens is afgeschermd. Daarnaast
sluiten wij vertrouwelijkheidsverklaringen af met onze werknemers. Op dit moment hebben wij een
ISO27001 (standaard voor informatiebeveiliging) certificeringstraject lopen.
Uw rechten als betrokkene
Wanneer u betrokkene bent bij de verwerking van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. In
het geval dat BKC verwerkingsverantwoordelijke is kunt u deze rechten tegen ons inroepen. Ten
eerste heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij verwerken in
te zien en deze te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uitleg krijgen over het gebruik
van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw
persoonsgegevens.
In gevallen waar BKC optreedt als verwerker van uw persoonsgegevens op basis van instructies van
de verwerkingsverantwoordelijke kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke wanneer
u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene.
Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene
kunt u ons bellen op telefoonnummer 0243717500 en vragen naar onze Privacy Officer Joris
Sprunken. U kunt ook een email sturen naar j.sprunken@bkcmedia.nl.
Wijzigingen in deze verklaring
BKC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze
verklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
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