Privacy verklaring Onepitters.nl
Gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Privacywet 2018
Bedrijfsgegevens Onepitters.nl
Onepitters.nl is een handelsnaam van Drbarefoot bv gevestigd aan de Duvenvoordestraat 98, 2013AH
Haarlem. Telefoon: +31 6 54208895, bereikbaar tijdens kantooruren. E-mailadres: info@onepitters.nl . KvKnummer drbarefoot bv: 62681044. Btw-nr: NL8549.15.448.B01
Gevraagde gegevens gebruiker
Om gebruik te kunnen maken van Onepitters zijn de persoonlijke gegevens van de gebruiker noodzakelijk.
De gebruiker wordt gevraagd om de volgende gegevens in te voeren tijdens het registeren op Onepitters.nl;
1) voor- en achternaam, 2) e-mailadres, 3) gebruikersnaam.
Bij het afronden van het profiel zijn verder de volgende factuurgegevens nodig: 4) straatnaam, 5) postcode
en woonplaats, 6) telefoonnummer. Tevens is er een optie voor het toevoegen van de bedrijfsnaam,
gebruikersnaam, social media profielen en een persoonlijke afbeelding.
Privacy by design: Alleen de persoonsgegevens worden verzamelt die noodzakelijk zijn voor het doel van
de verwerking.
Privacy by default: Er wordt verder niet gebruik gemaakt van-, of gevraagd naar bijzondere
persoonsgegevens zoals iemands gezondheid, ras of andere dergelijke persoonsgegevens. Tevens worden
de gegevens niet langer bewaard dan nodig is.
Doel van gegevensvastlegging
Het doel van de website onepitters.nl is het creëren van een database aan gegevens van crewleden die
kenbaar worden gemaakt op de website. Er wordt een eigen profiel gecreëerd op de website waarbij de
gebruiker zelf aan geeft welke informatie zichtbaar wordt voor derden.
Hierbij wordt alleen het volgende openbaar gemaakt; telefoonnummer, email adres en eventuele websites
en/of sociale mediakanalen.
Het doel van de gegevensvastlegging heeft tevens te maken met het opstellen van facturen van de
gebruikers. Hiervoor zijn de gegevens noodzakelijk om de betaalwijze te kunnen afronden zodra de periode
ingaat dat de gebruikers gaan betalen voor de website.
Aangezien de contactgegevens van de gebruikers op Onepitters de bedoeling hebben om openbaar te
worden gemaakt, is het van belang dat de gegevens volledig en correct zijn ingevoerd.
Op die manier wordt de website zinvol voor de gebruiker zelf, de andere gebruikers en de zoekers of
eventuele klanten.
De gegevens worden door Onepitters tevens gebruikt om te controleren of de gebruikers de informatie
daadwerkelijk naar waarheid invoeren, om op die manier de kwaliteitsbewaking te kunnen doen. Wanneer
de gegevens incorrect of niet voldoende zijn ingevoerd kan de gebruiker gevraagd worden meer informatie
op te geven, of wanneer nodig zelfs geweigerd worden.
Wanneer blijkt dat de informatie en persoonsgegevens correct zijn en tevens ook blijkt dat de gebruiker een
ervaren filmprofessional is, wordt het account geaccepteerd en openbaar gemaakt.
Accepteren van de privacy voorwaarden
Voor het verwerken van persoonsgegevens wordt er voldaan aan de wettelijke grondslagen van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1) Toestemming van de betrokken persoon.
Door middel van een plugin op de website van onepitters.nl is er een checkbox waarbij de gebruiker de
mogelijkheid heeft om akkoord te gaan op de privacy voorwaarden. Deze checkbox wordt zichtbaar
gemaakt bij contactformulieren en de checkout. Daarbij is ook de link aanwezig naar het privacy document
die in de footer van de website geplaatst is.
Wanneer de gebruiker geen toestemming geeft kan het account van de gebruiker niet afgerond worden. Dit
heeft te maken met het feit dat de website juist gebaseerd is op het openbaarmaken van gegevens van
filmprofessionals. Wanneer er geen gegevens ingevoerd worden door de gebruiker of wanneer geen

toestemming gegeven wordt op de algemene voorwaarden/privacy voorwaarden heeft het ook
daadwerkelijk geen toevoeging om een account te hebben op Onepitters. Ook kan er zonder de
persoonlijke gegevens geen factuur opgesteld worden. Daarom is de gebruiker genoodzaakt de
voorwaarden te accepteren. Wanneer er geen goedkeuring wordt gegeven kan de gebruiker niet verder met
het aanmaken van het account.
2) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Zoals eerder beschreven in het hoofdstuk Doel van gegevensvastlegging, zijn de persoonsgegevens
noodzakelijk om facturen op te kunnen stellen van de gebruikers. Tevens is de juistheid van gegevens van
gebruikers van algemeen belang voor het communiceren naar, en het gebruik van derden. Er wordt veel
aandacht besteed aan de kwaliteit van het aanbod van crewleden op de website. Gebruikers worden door
middel van een ballotage gecontroleerd op hun trackrecord, waarna er door Onepitters goedkeuring wordt
gegeven voor het plaatsen en daarmee openbaar maken van het account.
Correcte persoonlijke gegevens zijn daarom van algemeen belang.
3) Wanneer de gebruiker zijn toestemming voor het openbaarmaking van de gegevens in wil trekken kan de
gebruiker contact opnemen met Onepitters via de ‘contact button’.
Verwerken van gegevens
Er wordt gebruik gemaakt van de benodigde gegevens voor het opstellen van facturen. De gegevens
worden beschermd door middel van een toegepaste beveiliging via de website Wordpress. De website
heeft een SSL Certificaat, waardoor inloggegevens en betalingsstappen goed zijn beveiligd.
De personen die toegang hebben tot de de website van Onepitters en dus ook tot bovenstaande
persoonlijke gegevens, zijn de websitebouwer en de eigenaar van Onepitters en Drbarefoot.
Verwerkingsregister
De betalingsgegevens worden verwerkt door middel van het betalingssysteem van Mollie. Dit wordt verder
uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Betalingssysteem Mollie”.
De factuurgegevens op de website van Onepitters.nl blijven in het CMS staan in het account van de
Onepitter. De persoonsgegevens worden handmatig door Onepitters na 1 jaar verwijderd nadat het account
is opgezegd.
Betalingssysteem Mollie
Verklaring Mollie: “Partijen zijn in sommige gevallen op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming verplicht een verwerkingsovereenkomst aan te gaan. Dit geldt alleen wanneer zij
persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij.
Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst
hier niet onder valt. Onepitters en Mollie werken niet in opdracht van elkaar als het gaat om de verwerking
van persoonsgegevens. Onepitters verwerkt geen gegevens in opdracht van Mollie, en Mollie verwerkt geen
gegevens in opdracht van Onepitters.
De gegevens die Mollie ontvangt, worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is
daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen in de Privacyverklaring,
welke u hier kunt lezen. https://www.mollie.com/nl/privacy"
Privacy verklaring Mollie artikel E.3: “Mollie zal Persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft
alleen verwerken voor het uitvoeren van haar Dienstverlening. Mollie zal Persoonsgegevens niet
beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een
websiteprofiel (deze kunnen op het bankafschrift van een Klant verschijnen).”
“Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal
alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw
Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of
wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen
zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of
Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. Onepitters en de gebruiker zelf accepteert dit risico
wanneer Mollie de Persoonsgegevens van verstrekt.”
Rechten van betrokkenen
Rekening houdend met de nieuwe AVG-privacyrechten heeft de gebruiker van Onepitters de volgende
rechten:
• Artikel 20: Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Artikel 17: Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

• Artikel 15: Het recht op inzage. Het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in
te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een
menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Aanpassingen van gegevens
Voor eventuele aanpassingen van de persoonsgegevens kan de gebruiker contact opnemen via de ‘Contact
button’ op de website van Onepitters. Hier kan een bericht achter gelaten worden, waarna zo spoedig
mogelijk contact wordt opgenomen met de gebruiker. De aanpassingen kunnen dan in overleg met de
gebruiker gewijzigd worden.
Klachten
Voor eventuele klachten kan de gebruiker op de website via de button ‘Contact’ op een eenvoudige manier
een klacht indienen. Wanneer de klacht ontvangen is wordt hier zo spoedig mogelijk een antwoord op
gegeven.
Voor klachten over het omgaan en verwerken van de persoonsgegevens door Onepitters heeft de gebruiker
de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in de dienen.
Functionaris voor de gegevensbescherming
Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
aan te stellen. Op grond van artikel 37 van de AVG is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in
drie situaties verplicht aan te stellen. Voor Onepitters geldt deze verplichting niet aangezien Onepitters niet
valt onder overheidsinstanties, publieke organisaties, organisaties die vanuit kernactiviteiten op grote schaal
individuen volgen, of bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Gebruikte bronnen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-degegevensbescherming-fg
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/

