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Privacybeleid voor Derden  

Klanten en Leveranciers alsook Freelancers 
 

1. Inleiding 
 
DOK1 MEDIA  kan Persoonsgegevens over u (Derde, naam, adres) verzamelen en verwerken 
als u een zelfstandige (natuurlijk persoon) bent, en in ieder geval over uw werknemers en 
medewerkers (hierna ook samen met de Derde, waar nodig, gedefinieerd als Betrokken Personen 
[Data Subjects]) gedurende de uitvoering van een overeenkomst met het Bedrijf en/of de daarbij 
aangesloten entiteiten. Deze Privacyverklaring beschrijft de verwerking van alle 
Persoonsgegevens van Betrokken Personen die verband houdt met de uitvoering van de 
Overeenkomst.  

 
2. Wie is de Gegevensbeheerder (Data Controller)?  

 
DOK1 Media NV, met maatschappelijke zetel in Mijl 83, 2500 Lier, is de Gegevensbeheerder met 
betrekking tot de verwerking van de Gegevens.  
 
De door DOK1 Media NV aangestelde gegevensverwerkers omvatten o.a. IT, accounting 
software, Banken.  Een volledige lijst met de door het Bedrijf aangestelde gegevensverwerkers 
kunt u bij het Bedrijf aanvragen op het adres vermeld in hoofdstuk 9 van deze Privacyverklaring.  
 

3. Wat voor gegevens verwerkt het Bedrijf? 
 
Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verzamelt en verwerkt het Bedrijf de door de Derde 
geleverde Gegevens betreffende de Betrokken Personen, zoals o.a. hun voornaam, familienaam, 
e-mailadres, telefoonnummer en gelijkaardige Gegevens.  
 

4. Voor welke doeleinden worden de Gegevens verwerkt? 
 
Het Bedrijf verwerkt de Gegevens met handmatige en elektronische middelen:  
 
a) voor het realiseren van de onderhandelingen en de Overeenkomst tussen het Bedrijf en de 

Derde; 
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b) voor het beschermen en verdedigen van de rechten van het Bedrijf; in het bijzonder kunnen 
er situaties zijn waarin het Bedrijf de Gegevens bekend mag maken indien zulks 
noodzakelijk is ter:  
(i) bescherming, bekrachtiging of verdediging van wettelijke rechten, privacy, 

veiligheid of eigendom van het Bedrijf, zijn werknemers, vertegenwoordigers en 
aannemers;  

(ii) bescherming van het Bedrijf tegen fraude; of 
(iii) voor doeleinden van risicobeheer. 

c) voor het naleven van de geldende wetgeving en rechtsprocedures en voor het inwilligen van 
verzoeken van de desbetreffende overheidsinstanties;  

d) voor het afronden van een bedrijfstransactie, zoals een voorgestelde of feitelijke 
reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture (gezamenlijke onderneming), afstand of 
overdracht of een andere regeling betreffende het geheel of een deel van de bedrijfsactiviteit, 
activa of aandelen van het Bedrijf (ook in verband met een faillissement of gelijkaardige 
acties). Is het Bedrijf betrokken bij een fusie of overdracht van het geheel of een groot deel 
van zijn bedrijfsactiviteit, dan kan het Bedrijf de informatie over de Derde(n) en de 
desbetreffende Betrokken Perso(o)n(en) doorgeven aan de partij of partijen die bij de 
transactie betrokken zijn, als onderdeel van die transactie;  

e) met voorafgaande instemming van de Derde uit eigen naam, indien van toepassing, en uit 
naam van de desbetreffende Betrokken Personen, voor het verzenden van 
marketingcommunicatie naar Betrokken Personen via e-mail, sms, brief en andere middelen 
die betrekking hebben op de initiatieven, producten, diensten en evenementen van DOK1 
Media en/of bedrijven van zijn groep of derden.  

 
5. Op welke wettelijke basis worden de Gegevens verwerkt?  

 
Verwerking van de Gegevens voor de doeleinden: 
 

a) van hoofdstuk 4(a) en (b) is noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst omdat 
een weigering om de Gegevens te verstrekken zou verhinderen dat het Bedrijf de 
Overeenkomst kan sluiten of een reeds gesloten overeenkomst verder kan uitvoeren; 

b) van hoofdstuk 4(c) is noodzakelijk voor het naleven van de geldende wetgeving omdat een 
weigering om de Gegevens te verstrekken weerom zou verhinderen dat het Bedrijf de 
Overeenkomst kan sluiten of een reeds gesloten overeenkomst verder kan uitvoeren;  

c) van hoofdstuk 4(d) gebeurt op basis van het rechtmatige belang van het Bedrijf en van zijn 
tegenpartijen voor het uitvoeren van de Overeenkomst(en), en in sommige landen eveneens 
op basis van de geldende wetgeving. Betrokken Personen kunnen te allen tijde bezwaar 
maken tegen de verwerking op grond van het rechtmatig belang zoals beschreven in 
hoofdstuk 9 van deze Privacyverklaring; 
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d) van hoofdstuk 4(e) gebeurt met voorafgaande toestemming van de Derde, uit eigen naam, 
indien van toepassing, en/of uit naam van de desbetreffende Betrokken Personen. 
Betrokken Personen mogen hun toestemming op ieder ogenblik intrekken. 

 
6. Wie heeft toegang tot de Persoonsgegevens? 

 
Gegevens mogen enkel en alleen geopend worden door die werknemers die door het Bedrijf naar 
behoren gemachtigd zijn en van het Bedrijf instructies hebben gekregen voor toegang tot de 
Gegevens, en dit in de mate die voor hun bedrijfsactiviteit noodzakelijk is.  
 
Het Bedrijf kan de Gegevens communiceren naar:  
Dienstverleners/serviceproviders van derden aan wie de verwerkingsactiviteiten werden 
toevertrouwd en, indien vereist door de geldende wetgeving, aangesteld als verwerker (bijv. Cloud 
serviceproviders, leveranciers van hulpdiensten bij activiteiten van het Bedrijf alsook, bij wijze 
van voorbeeld, leveranciers van IT-diensten, deskundigen, adviseurs en advocaten, bedrijven die 
ontstaan uit mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties); en  
bevoegde overheden, indien toegelaten krachtens de geldende wetgeving.  
 

7. Worden de Gegevens naar het buitenland doorgegeven? 
 
De Gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen binnen en buiten de Europese 
Economische Ruimte. Het Bedrijf zal gebruik maken van aangepaste en geschikte 
beveiligingsmiddelen conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, om de 
Gegevens en de doorgifte van de Gegevens te beschermen. De lijst met lidstaten kunt u vinden 
met een klik op de volgende link: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-
countries_en. 
 
In ieder geval heeft de Betrokken Persoon het recht om een kopie aan te vragen van de naar het 
buitenland doorgegeven Gegevens. Zulke aanvraag wordt aan het Bedrijf gericht, op het adres 
vermeld in hoofdstuk 9 van deze Privacyverklaring.  
 

8. Hebben de Betrokken Personen rechten met betrekking tot hun Gegevens? 
 
Wat zijn/haar Persoonsgegevens betreft heeft de Betrokken Persoon op ieder ogenblik het recht 
om: 
 

a) bevestiging te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens al dan niet bestaan, en om informatie 
te krijgen over hun inhoud en bron, om de nauwkeurigheid van die gegevens te controleren 
en zo nodig te verzoeken om correctie, actualisering of wijziging ervan. 
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b) schrapping, anonimisering of beperking van de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens te vragen als die verwerking in strijd was met de geldende wetgeving. 

c) bezwaar te maken tegen of beperking te vragen van de verwerking, in alle gevallen, van 
uw persoonsgegevens als daarvoor gegronde (wettige, rechtmatige) redenen, en ook dito 
marktdoeleinden bestaan. 

d) op ieder ogenblik zijn/haar toestemming tot verwerking van de Gegevens in te trekken, 
zonder aantasting van de rechtsgeldigheid van de Gegevensverwerking voordat die 
toestemming werd ingetrokken.  

e) een elektronische kopie van zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen indien hij/zij verkiest 
de aan het Bedrijf geleverde persoonsgegevens bij zichzelf of een andere provider onder te 
brengen (gegevensportabiliteit) wanneer de persoonsgegevens met automatische 
middelen verwerkt worden en de verwerking ofwel  
(i) gebaseerd is op zijn/haar toestemming; ofwel  
(ii) nodig is voor het leveren van de dienst aan het Bedrijf; en 

f) een klacht in te dienen bij de desbetreffende op de gegevensbescherming toezichthoudende 
overheid. 

 
De rechten waarnaar wordt verwezen in a) tot en met f) kunnen worden uitgeoefend door contact 
op te nemen met het Bedrijf, op het adres vermeld in hoofdstuk 9 hierna. 
 

9. Hoe neemt u contact op met uw Gegevensbeheerder [Data Controller]? 
 
Als de Betrokken Persoon of de Derde vragen heeft omtrent deze Privacyverklaring of de door 
deze Privacyverklaring verleende rechten wenst uit te oefenen, kan hij/zij contact opnemen met 
het Bedrijf op het volgende e-mailadres: privacy@dok1media.be   
 

10. Bewaring van Persoonsgegevens 
 
Het Bedrijf zal de Persoonsgegevens van de Betrokken Personen zolang bewaren als nodig is voor 
het realiseren van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens werden verzameld, zoals 
beschreven in deze Privacyverklaring. Meer bepaald:  
 

a) gegevens die werden verzameld voor de doeleinden vermeld in hoofdstuk 4 letters a) tot d) 
zullen worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst plus de extra statuten van 
verjaringstermijnen na beëindiging van de Overeenkomst; daarentegen 

b) zullen gegevens die werden verzameld voor de doeleinden vermeld in hoofdstuk 4 letter e) 
worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst plus twee extra jaren na beëindiging 
van de Overeenkomst. 
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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: 

- om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen; 

- om je uit te nodigen voor de casting van het Programma; 

- 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:  

- om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen; 

- om je uit te nodigen voor repetitie- en/of opnamedagen van het Programma; 

- in het kader van de productie, exploitatie en promotie van het Programma; 
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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 
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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 
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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.  
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Privacybeleid voor sollicitanten en interimarissen 
 

Het doel van deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens van onze 
werknemers (hierna "Privacyverklaring) is u informatie te geven over welke persoonsgegevens 
wij verwerken, op welke manier en waarom wij dat doen, en wat uw rechten zijn. 
 

1. Wie is de Gegevensbeheerder (Data Controller)?  
 
DOK1 Media NV, met maatschappelijke zetel in Mijl 83, 2500 Lier, is de Gegevensbeheerder met 
betrekking tot de verwerking van de Gegevens.  
 

2. Wie dekt deze Privacyverklaring 
 
Deze Privacyverklaring dekt eenieder die , in welke functie of hoedanigheid ook , voor Dok1 
werkt. 
 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u ? 
  

Wij kunnen van en over u gegevens verzamelen.  Wij verzamelen persoonlijke details, krachtens 
de immigratiewetgeving vereiste documentatie, vergoedingen en loonkosten, functie, gegevens 
uit ons talentbeheersysteem, directieregisters, info over toegang tot of gebruik van systemen en 
applicaties. 

 
4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens ? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in hoofdzaak voor personeelsbeheer, communicaties en 
noodgevallen, bedrijfsoperaties en veiligheid, conformiteit, probleemoplossingen, gezondheid en 
veiligheid, Intranet en bedrijfs- en commerciële zaken.  
 

5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens ? 
 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen met u na te leven, 
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om onze rechtmatige belangen uit te 
oefenen en te realiseren. 
 

6. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens ? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens elektronisch en handmatig en die gegevens worden door 
overtuigende veiligheidsmaatregelen beschermd. 
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7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens ? 

 
Alle personeelsleden binnen Dok1 zullen algemeen toegang hebben tot informatie over uw 
bedrijfscontacten zoals naam, functie, telefoonnummer, postadres en e-mailadres. 
Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten, zoals 
beroepsadviseurs, dienstverleners, openbare en gerechtelijke en overheidsinstanties, proces 
voerende partijen en derden, in verband met andere doeleinden. 
 

8. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland doorgegeven ? 
 
Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens naar andere landen binnen of buiten de Europese 
Economische Ruimte doorgeven.  In ieder geval zorgen wij bedrijfsintern steeds voor aangepaste 
en geschikte beveiligingsmaatregelen conform de geldende wetgevingen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. 
 

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens ? 
 
U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden beheerd, 
om de nauwkeurigheid van die gegevens na te gaan en te verzoeken om die gegevens te 
corrigeren, te actualiseren of te wijzigen, te wissen of anoniem te maken of de verwerking ervan 
te beperken.  In bepaalde omstandigheden kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens of een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende overheid. 
 

10. Bewaartijd van uw persoonsgegevens ? 
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden door ons bewaard door de duur van de 
werkrelatie en, na beëindiging van de werkrelatie, voor een periode van 7 jaar. 
 

11. Uw verplichtingen 
 
Houd uw persoonsgegevens steeds actueel, informeer ons over iedere belangrijke verandering in 
uw persoonsgegevens en informeer uw ondergeschikten wier persoonsgegevens u levert, over de 
inhoud van deze Privacyverklaring. 
 

12. Wijzigingen aan de Privacyverklaring 
 
Wij kunnen deze Privacyverklaring ook wijzigen of actualiseren om conform de geldende 
wetgeving te blijven. 


