
PRIVACY POLICY 

Algemeen 

WW Entertainment BV ( en haar geaffilieerde maatschappijen) ( hierna te noemen “WWE”)  
hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. WWE doet er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe WWE 
hiermee omgaat, staat beschreven op deze pagina, dewelke kan worden aangepast al naar 
gelang wet en/of regelgeving , (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

Inhoudelijk 

Het vorenstaande betekent dat WWE: 

 
• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vraagt om uw toestemming mocht WWE dit nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. 
• Niet langer dan noodzakelijk persoonsgegevens bewaart voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Indien U vragen, klachten en/of andere opmerkingen heeft ten aanzien van de verwerking van 
uw persoonsgegevens, verzoeken wij U vriendelijk om direct contact met ons op te nemen. 
Tenslotte heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verwerking persoonsgegevens  

Persoonsgegevens van consument en/of leveranciers wordt door WWE verwerkt ten behoeve  
van administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; het 
uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en informatieverschaffing. Deze 
persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie 
voor maximaal 7 jaar. 

  

Het volgende kan mogelijk van U worden gevraagd door WWE: voornaam, tussenvoegsel, 
achternaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, ( indien beroepshalve noodzakelijk) 
functie, (en mocht dat noodzakelijk zijn:) geslacht. In het geval van leveranciers gaat het 
tevens om kvk-gegevens, btw-nummer en bankgegevens. 

Verstrekking aan derden 



De gegevens die u aan ons geeft kan WWE aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals: 1) website 
en /of internet systeem waarbinnen het functioneert, AVG compatible is; 2) de 
loonadministratie (indien het personeel van WWE betreft) ; 3) betalingen van facturen; 4) 
informatieverschaffing over  filmreleases ( inclusief maar niet gelimiteerd tot (uitnodigingen 
voor) eventuele premières en/of overige publicitaire uitingen)  . 

Persoonsgegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt waarmee geen 
verwerkersovereenkomst(en) is of zijn afgesloten (tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan 
is en/of U daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven) . In dergelijke 
overeenkomsten zullen afspraken worden gemaakt om de beveiliging van deze 
persoonsgegevens te waarborgen. 

Daarnaast zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen die gevestigd zijn 
buiten de EU ( tenzij dit noodzakelijk mocht zijn, in welk geval daartoe eerst schriftelijk 
afspraken zullen worden gemaakt).. 

 Tenslotte : mocht het persoonsgegevens betreffen van personen die minderjarig zijn ( zijnde 
voor dit doeleinde jonger dan 16 jaar) , dan zal eerst schriftelijke toestemming zijn gegeven 
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger alvorens deze gegevens worden 
verwerkt conform het bovenstaande. 

BEVEILIGING 
WWE heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking ( daaronder vallende bijvoorbeeld): 

• Geheimhouding door die personen binnen of namens WWE kennis kunnen nemen van 
persoonsgegevens. 

• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid ten behoeve van die systemen waar 
voornoemde gegevens op vermeld staan; 

• Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

• Encryptie en onherkenbaar maken van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
• Personeel van WWE zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

  



RECHTEN 
  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die WWE van u 
ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door WWE. Ook heeft u het recht om de door  
u verstrekte gegevens door WWE te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Legitimatie van U kan worden gevraagd alvorens er gehoor kan worden 
gegeven aan voornoemde verzoeken. 

  

COOKIEBELEID 
  

WWE kan op haar websites gebruik maken van zogeheten “cookies” . Cookies zijn 
eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die 
informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt 
(bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te 
slaan. WWE kan gebruik maken van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”. De 
functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het 
gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het 
aanmelden voor een evenement. De tracking cookies worden gebruikt om 
bezoekersstatistieken bij te houden met betrekking tot het gebruik van onderhavige websites. 
Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. U kunt deze cookies ook uitschakelen hetgeen 
gerealiseerd kan worden door via de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies 
of slechts bepaalde cookies te weigeren. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde 
functionaliteiten van de website verloren kunnen geraken en/of het gebruiksgemak van de 
website beperkt wordt. 

  


