
 

Privacyverklaring 
 
Persoonsgegevens  
Het Haags Productiebedrijf is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons bedrijf 
verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u contact met ons opneemt of omdat u gebruik maakt 
van onze diensten. Ook om onze financiële administratie uit te kunnen voeren verwerken wij 
persoonsgegevens.  
 
Een overzicht van de soort gegevens die wij verwerken 
- voor- en achternaam 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Het Haags Productiebedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Het Haags Productiebedrijf neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Website  
Wanneer u onze website bezoekt worden er inloggegevens en analytische informatie bewaard 
(Google Analytics en Cookies). Deze informatie gebruiken we voor het verbeteren van onze website 
en/of diensten. Het Haags Productiebedrijf maakt gebruik van technische, functionele en analytische 
cookies. De website en de back-ups van onze website worden gehost door TransIP en door 
Webreus. De gegevens die u achterlaat worden op de beveiligde servers van TransIP en Webreus 
opgeslagen.  
 
Delen met derden  
Het Haags Productiebedrijf verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw 
gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om de veiligheid van de gegevens te 
waarborgen.  
 
 
 



 

 
Beveiliging  
Het Haags Productiebedrijf neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze 
apparaten zijn beveiligd met ESET Internet Security en voorzien van wachtwoordbeveiliging. 
Daarnaast maken wij gebruik van een beveiligde server om ons videomateriaal op te slaan (NAS). In 
geval van een datalek zal het Haags Productiebedrijf binnen 72 uur na kennisneming bepalen of er 
een wettelijke verplichting is voor het informeren van de autoriteit persoonsgegevens en 
betrokkenen.  
 
Bewaren  
Uw gegevens worden door het Haags Productiebedrijf nooit langer bewaard dan noodzakelijk. De 
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ons bedrijf de gegevens heeft verzameld en van 
eventuele wettelijke plichten.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haagsproductiebedrijf.nl. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op (via info@haagsproductiebedrijf.nl). Op onze website wordt de meest recente 
privacyverklaring beschikbaar gesteld. 
 


