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1. Inleiding en contactgegevens  

Zaza Casting, KvK nummer : 60084847, Papaverweg 29H, 1032KE Amsterdam-Noord, Nederland 
(hierna te noemen ‘Zaza Casting’) hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt beschreven hoe Zaza Casting persoonsgegevens 
van personen die zich inschrijven verzamelt, opslaat of op een andere manier verwerkt of laat 
verwerken. Zaza Casting is hiervoor de verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”).  

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Zaza Casting, kan 
contact opgenomen worden met:  

Marlouke Theeuwen of Zala Schneider. Zij zijn te bereiken via info@zazacasting.nl 
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2. Verwerking van persoonsgegevens  

Zaza Casting verwerkt persoonsgegevens van modellen en semi-acteurs om hen in staat te stellen 
geselecteerd en/of uitgenodigd te worden voor een casting en/of om hen in contact te brengen met 
een producent, fotograaf, regisseur of klant (hierna te noemen ‘opdrachtgevers’) ten behoeve van een 
bepaald project zoals een foto opdracht, online video, tv-programma, film, commercial of 
theaterproductie.  

Deze verwerking valt onder te verdelen in de volgende onderdelen:  

 

• .  Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (zie 2.1) 
• ×  Inschrijving en opname in het gegevensbestand (zie 2.2) (hierna ‘het bestand’)  
• ×  Selectie en/of uitnodigen voor een casting of aanbieden van een opdracht (zie 2.3)  
• ×  Een casting (zie 2.4)  
• ×  Verstrekking van gegevens aan opdrachtgevers (zie 2.5)  

2.1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Zaza Casting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

• Culturele afkomst, i.v.m. opdrachten kan hiernaar gevraagd worden. 

• Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dit nummer hebben wij nodig 
voor communicatie naar de arbeidsinspectie. 

• Gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie 
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze 
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 
bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-
activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 
contact met ons op via info@zazacasting.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
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2.2. Inschrijving en opname in de database  

Van eenieder die zich wil inschrijven bij Zaza Casting en wordt geaccepteerd, worden de gegevens 
opgenomen in het bestand. Wij vragen om de volgende persoonsgegevens:  

• ×  Voor- en achternaam  
• ×  Geslacht  
• ×  Geboortedatum, -plaats en -land  
• ×  Adresgegevens  
• ×  Telefoonnummer  
• ×  E-mailadres  
• .  naam, telefoonnummer en emailadres van de verzorgers van een kind 
• .  IBAN nummer 
• ×  Uiterlijke kenmerken  
• .  karakter omschrijving 
• .  bewegend beeldmateriaal (van eerdere opdrachten) 
• ×  Vaardigheden  
• .  Ervaring 
• ×  Foto(s)  

Zaza Casting neemt de gegevens op in het bestand. De gegevens in het bestand worden 
gebruikt om een goede selectie van kandidaten te maken voor een casting, om kandidaten 
uit te nodigen voor een auditie, om contactgegevens door te geven aan de Fotograaf, klant, 
producent of regisseur wanneer de kandidaat na een casting geselecteerd wordt, of direct 
wordt gekozen voor een opdracht.  

Het is niet verplicht alle gegevens op te geven, maar over hoe meer gegevens Zaza Casting 
beschikt, hoe beter kandidaten geselecteerd/gezocht kunnen worden voor een opdracht.  

 

2.3. Selectie en delen van persoonsgegevens aan opdrachtgevers  

Zaza Casting gebruikt de gegevens in het bestand om een selectie te maken (en voorstel) voor de 
opdrachtgever voor een bepaald project. Na de selectie wordt contact opgenomen met de 
kandidaten om de beschikbaarheid te onderzoeken en/of om kandidaten uit te nodigen voor een 
casting.  

Zaza Casting kan in verband hiermee de volgende gegevens met de opdrachtgever delen:  

• ×  Foto  
• ×  Voornaam  
• ×  Leeftijd  
• .  Lengte 
• .  Kledingmaat 
• .  Info- en foto update datum 
• .  Woonplaats 
• .  Beschikbaarheid 
• .  Evt. aanvullende relevante gegevens 
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2.4. Castings  

Bij castings wordt video en of fotomateriaal gemaakt van de castings van de uitgenodigde 
kandidaten. Dit materiaal deelt Zaza Casting met een producent en/of regisseur en evt. andere bij de 
productie betrokken personen, zodat die de kandidaten kan selecteren die hij/zij bij het project wil 
betrekken.  

2.5. Verstrekking gegevens aan opdrachtgevers (contactsheet)  

Nadat de opdrachtgever de kandidaat of kandidaten heeft/hebben gekozen, verstrekt Zaza Casting 
een contactsheet met de volgende gegevens:  

• .  Foto  
• ×  Voornaam  
• ×  Leeftijd  
• .  Lengte 
• .  Kledingmaat 
• .  Info- en foto update datum 
• .  Woonplaats 
• .  Beschikbaarheid 
• .  Evt. aanvullende relevante gegevens 
• . Email adres 
• . Telefoonnummer 

De producent of regisseur gebruikt deze gegevens om contact op te nemen met de kandidaat om 
afspraken te maken over de de betrokkenheid bij het project.  

Zaza Casting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de gegevens. 
Vanaf het moment van verstrekking is de producent of regisseur de verantwoordelijke voor het 
verdere gebruik van de gegevens.  

3. Grondslag verwerking  

Zaza Casting gebruikt de persoonsgegevens van kandidaten uitsluitend om hen zo goed mogelijk te 
kunnen selecteren voor de opdrachtgever en om hen te helpen een geschikte rol of foto opdracht te 
bemachtigen. De grondslag van de verwerking is dat deze noodzakelijk voor de uitvoering van de 
overeenkomst (in de zin van art. 6(1) b AVG) c.q. dienstverlening aan kandidaten. Wij verwerken de 
gegevens immers uitsluitend voor zover wij menen dat dat in het belang van de kandidaten is.  

4. Bewaartermijn  

Zaza Casting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te bereiken 
waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd 
voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. 

Eenieder die niet langer in het bestand van Zaza Casting opgenomen wil zijn, kan dat laten weten via 
de volgende link, waarna degene uit het bestand wordt verwijderd. De uit ons bestand verwijderde 
persoon zal niet meer op onze site of via onze zoekmachine te vinden zijn. Voor uitschrijving mail 
naar info@zazacasting.nl  

Pagina 4 van 5  



5. Derden  

Zaza Casting deelt gegevens van kandidaten uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van de overeenkomst c.q. de dienstverlening van Zaza Casting aan kandidaten. Zaza 
Casting deelt onder andere gegevens met opdrachtgevers in het kader van het castingproces en als 
kandidaten geselecteerd worden voor een bepaald project.  

Ook deelt Zaza Casting persoonsgegevens van kandidaten met leveranciers, zoals de leverancier van 
de programmatuur voor het bestand en de leverancier van programmatuur om auditiemateriaal veilig 
met opdrachtgevers te delen. Deze leveranciers kwalificeren als verwerkers in de zin van de AVG. Zij 
mogen gegevens van kandidaten niet voor eigen doeleinden gebruiken.  

 

6. Beveiliging  

Zaza Casting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om het vinden op internet (bv via zoekmachines als google) 
van de foto’s die in profielen worden geüpload te beveiligen, raden wij aan om de foto’s niet de naam 
van de persoon op de afbeelding te geven maar een onherkenbare en niet terug te herleiden naam te 
geven. Dit is puur voor alle zekerheid aangezien de bestandsnaam door ons systeem ook wordt 
overschreven door een willekeurige string zodat die niet te herleiden is als het foto bestand de naam 
van het model bevatte. 
 
Een ieder die het idee heeft dat zijn/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zazacasting.nl 

 

7. Rechten  

Eenieder die bij Zaza Casting staat ingeschreven heeft het recht om:  

• ons te vragen inzage te verstrekken in de persoonsgegevens die Zaza Casting met 
betrekking tot hem/haar verwerkt,  

• de eigen persoonsgegevens te corrigeren (iedereen kan zijn eigen profiel te allen tijde 
bewerken door in te loggen via zijn/haar eigen inlogcode). 

• Ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen 
• de verwerking van de eigen persoonsgegevens te beperken.  

Ook heeft eenieder die bij Zaza Casting staat ingeschreven het recht om bezwaar te maken 
tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.  

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen via 
info@zazacasting.nl  

Daarnaast heeft eenieder die bij Zaza Casting staat ingeschreven het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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