
Privacybeleid voor deelnemers 
HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?  

1. Ten behoeve van jouw eventuele deelname aan de casting van het programma kun je 
jouw persoonsgegevens verstrekken via het online aanmeldingsformulier op de 
website van de zenders. DOK1 Media N.V. (hierna: "DOK1") verwerkt jouw 
persoonsgegevens zoals in deze voorwaarden nader uiteengezet.  

2. DOK1 verwerkt jouw persoonsgegevens in verband met jouw deelname aan (de 
casting van) het Programma, het uitvoeren van een (eventuele) overeenkomst en/of op 
basis van een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang, voor zover de 
verwerking niet is gebaseerd op jouw expliciete toestemming. Het gaat hier onder 
meer om de verwerking van naam-, adres-, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-
mailadres, geboortedatum, rekeningnummer, vragenlijsten/testen en andere relevante 
informatie ter beoordeling van een eventuele deelname aan het Programma.  

3. De persoonsgegevens die je via het online aanmeldingsformulier, gedurende de 
casting(s) en/of tijdens jouw eventuele deelname aan het Programma aan DOK1 
verstrekt, zullen door of namens DOK1 op een aantal manieren (kunnen) worden 
gebruikt, bijvoorbeeld:  

a. ten behoeve van de selectieprocedure:  

o -  om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;  
o -  om je uit te nodigen voor de casting van het Programma;  
o -  om te beoordelen of je geschikt bent als deelnemer van het Programma, 

en/of;  

b. indien je geselecteerd bent voor deelname aan (de productie van) het 
Programma:  

o -  om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;  
o -  om je uit te nodigen voor repetitie- en/of opnamedagen van het Programma;  
o -  in het kader van de productie, exploitatie en promotie van het Programma; 5  

4. Het online aanmeldingsformulier wordt geleverd door eTribez Labs Ltd, Koifman 4 st, 
Tel Aviv, Israël (hierna "eTribez"). eTribez bewaart jouw persoonsgegevens centraal 
en uitsluitend voor de doeleinden die door DOK1 zijn gespecificeerd, waaronder het 
technische beheer van het online aanmeldingsformulier. eTribez mag jouw 
persoonsgegevens niet overdragen aan derden, tenzij sprake is van een wettelijke 
plicht en/of DOK1 hiertoe toestemming geeft. Met betrekking tot de eventuele 
gegevensoverdracht naar Israël wenst DOK1 te vermelden dat de Europese Commissie 
middels een zogenaamd "adequaatheidsbesluit" heeft verklaard dat Israël een adequaat 
niveau van gegevensbescherming waarborgt. Bovendien bewaart eTribez jouw 
persoonsgegevens in datacenters binnen de EU, met wiens providers eTribez 
modelcontracten heeft gesloten die ervoor zorgen dat een adequaat niveau van 
gegevensbescherming wordt gewaarborgd.  

5. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene voor 
wie toegang noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Jouw 
persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden door leden van het 
productieteam van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot producenten, 
redacteuren en ander personeel dat deel uitmaakt van productieteam(s) van DOK1 en 



overig relevant personeel van DOK1 (bijv. juridische zaken, financiën, IT, HR, 
management team. Jouw persoonsgegevens kunnen, indien dit noodzakelijk wordt 
geacht, tevens gedeeld worden met externe door DOK1 ingeschakelde dienstverleners, 
zoals advocaten, accountants, adviseurs en externe beveiligingssystemen alsmede met 
de verzekeraars van het Programma.  

Binnen de hierin omschreven doeleinden, voor zover noodzakelijk en onder passende 
waarborgen kan DOK1 jouw persoonsgegevens ook verstrekken aan haar 
opdrachtgever(s) van de productie van het Programma, de zender die het Programma 
uitzendt ,hierna gezamenlijk: ‘de Opdrachtgevers’.  

DOK1 zal de persoonsgegevens voor het overige niet aan derden doorgeven, behalve 
aan bevoegde instanties als de wet daartoe verplicht of als het gaat om een door  

DOK1ingeschakelde verwerker waarmee DOK1 in een overeenkomst heeft vastgelegd dat 
deze de persoonsgegevens voldoende zal beveiligen en uitsluitend onder instructies van 
DOK1 zal handelen.  

6. DOK1 garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  

7. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. DOK1 neemt 
passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat 
beveiligingsniveau te waarborgen.  

8. Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet 
bepaalde rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht op inzage, toegang, verbetering, 
aanvulling en afscherming van de persoonsgegevens die door DOK1 worden bewaard 
en gebruikt. Je kan te allen tijde en kosteloos inzicht verkrijgen in jouw 
persoonsgegevens. Als je op enig moment jouw persoonsgegevens, die je aan DOK1 
hebt verstrekt, wilt bijwerken dan kan je een e-mail sturen aan 
privacy@dok1media.be met vermelding van de naam van het programma en het 
verzoek. Ook na afloop van de productie wordt jouw e-mail automatisch doorgestuurd 
naar de desbetreffende afdeling van DOK1.  

9. Tenzij je uitdrukkelijke toestemming geeft, zal DOK1 jouw persoonsgegevens niet 
voor andere directe commerciële doeleinden gebruiken.  

10. Als je jouw online aanmeldingsformulier niet voor een bepaalde datum hebt voltooid 
(vermeld op aanmeldingsformulier) worden jouw persoonsgegevens verwijderd. 
DOK1 behoudt zich het recht voor om de deadline voor het indienen van voltooide 
aanmeldingsformulieren naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken te wijzigen.  

11. DOK1 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien je niet 
wordt geselecteerd voor deelname aan (de productie van) het Programma zullen je  

persoonsgegevens worden verwijderd. Indien je wél wordt geselecteerd voor (de productie 
van) het Programma zullen je persoonsgegevens in geen geval langer dan de duur van de 
productie van het Programma worden bewaard, tenzij opslag wettelijk verplicht is in welk 
geval de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de wettelijke termijn.  

Niettemin, DOK1 bewaart en archiveert jouw persoonsgegevens ook na afloop van productie 
indien je geselecteerd bent voor deelname aan (de productie van) het Programma en mits die 
gegevens noodzakelijk zijn om te behouden voor een van de toekomstige doeleinden:  



- documenten die een rechtenoverdracht bevatten en noodzakelijk zijn voor toekomstige 
exploitatie van een programma; 
- overeenkomsten op basis waarvan is uitbetaald (fiscale bewaartermijn van 7 jaar); 
- persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig zijn in verband met claims of een 
gerechtelijke procedure (ten behoeve van de bewijspositie).  

12. DOK1 kan papieren kopieën van (delen van) de door jouw verstrekte 
persoonsgegevens bewaren onder dezelfde voorwaarden als hierin omschreven. Dit 
gebeurt meestal alleen indien je bent geselecteerd als (potentiele) deelnemer van het 
Programma, om klachten of vragen van of over jou te verwerken en/of af te handelen, 
om een vermoede schending van de voorwaarden te onderzoeken en/of anderszins in 
overeenstemming met de wet.  

13. Vragen over de privacyvoorwaarden of over de wijze waarop DOK1 
persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gesteld via het e-mailadres 
privacy@dok1media.be.  

14. DOK1 behoudt zich het recht voor om binnen de grenzen van de wet haar 
privacyvoorwaarden periodiek te herzien.  

Geprivilegieerd & vertrouwelijk  

 


