PRIVACY STATEMENT
SCRIPTBANK
Dit is het Privacy Statement van Scriptbank, waarin aangegeven wordt hoe Scripbank met jouw
persoonsgegevens omgaat. We raden je dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te lezen. De
met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement worden verder gedefinieerd in de
Gebruiksvoorwaarden.
1.

Wie is Scriptbank?

Scriptbank is een handelsnaam van Stichting De Proeftuin, kantoorhoudende te (1052AE) Amsterdam,
aan De Wittenkade 75 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
57249393.
Scriptbank biedt je een online platform waarop filmmakers (scenarioschrijvers, regisseurs, producenten,
omroepen en andere organisaties) elkaar kunnen treffen, kunnen netwerken en op een veilige manier
ideeën en Projecten kunnen presenteren en met elkaar kunnen uitwisselen.
2.

Hoe gaat Scriptbank om met jouw gegevens?

Om jouw privacy te waarborgen, handelt Scriptbank altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens worden aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
3.

Welke informatie wordt door Scriptbank verwerkt?

Profiel
Om gebruik te maken van het Platform, maak je bij registratie een persoonlijk Profiel aan. Bij het
aanmaken van een Profiel verstrek je de volgende gegevens:
§ profielfoto
§ of je scriptschrijver, regisseur of producent bent
§ geslacht
§ voornaam en achternaam
§ adres
§ geboortedatum (niet verplicht)
§ telefoonnummer
§ e-mail adres en wachtwoord
Alleen je voor en achternaam, je rol en je foto zijn altijd openbaar te zien op het Platform.
Projecten
Als je een Profiel hebt aangemaakt kan je Projecten uploaden via het Platform. Je kan daarbij aangeven
of je wil dat een Project door andere Gebruikers kan worden gezien of gebruikt via de instellingen op het
Platform. Scriptbank slaat alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt op en koppelt deze
aan jouw Profiel. Scriptbank kan tevens metadata aan de Projecten koppelen en deze data opslaan voor
bewijsdoeleinden.

Verkeer
Om het Platform optimaal te laten werken en te beveiligen kan Scriptbank automatisch gegenereerde
informatie verzamelen over jouw gebruik van het Platform. Scriptbank registreert in dat kader bijvoorbeeld
of en wanneer je een bepaald Project hebt bekeken. Andere Gebruikers kunnen zien wanneer jij hun
Project hebt bekeken.
4.

Voor welke doeleinden gebruikt Scriptbank jouw informatie?

Scriptbank gebruikt informatie over jou voor de volgende doeleinden:
§ om jouw gebruik van het Platform, waaronder het uitwisselen van Projecten, mogelijk te maken;
§ om de veiligheid van Projecten te waarborgen en om bewijs te verzamelen van eventueel misbruik
van het Platform;
§ om betalingen te verwerken;
§ om je informatie toe te zenden omtrent het Platform of andere diensten van Scriptbank;
§ om geanonimiseerde statistische gegevens te verzamelen;
§ om het Platform te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
§ om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over
jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
Berichten
Scriptbank zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het Platform. Je zal e-mailberichten
ontvangen indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update.
Mocht je geen berichten van Scriptbank willen ontvangen, dan geef je dit aan via je Profiel instellingen.
Een mogelijkheid om je af te melden wordt bovendien geboden in elk e-mailbericht dat door Scriptbank
aan jou wordt gestuurd.
Voor sommige e-mails kan je je niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging
van je registratie of een e-mail die gestuurd wordt als je aangeeft dat je je wachtwoord bent vergeten.
Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Scriptbank jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen
verstrekken voor direct-marketing doeleinden.
Scriptbank kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking
tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze
gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
Ten slotte kan Scriptbank jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval
zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
5.

Op welke wijze beschermt Scriptbank jouw persoonlijke informatie?

Scriptbank handhaaft te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen bij de
verwerking van persoonsgegevens waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek om
zo ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens zo veel
mogelijk tegen te gaan.

6.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Scriptbank ze?

Bij het gebruik van het Platform kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn
kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox)
stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug
zal sturen. Cookies van Scriptbank kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet
beschadigen.
Je kunt de browser van je computer zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik geen cookies meer
ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van het Platform gebruik kunt
maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) het Platform.
Scriptbank plaatst alleen functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de door jou verzochte dienst te
leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op het Platform niet op elke pagina
opnieuw hoeft in te loggen en onthouden de op het Platform ingevulde informatie. Deze cookies worden
weer verwijderd wanneer je de browser sluit.
Daarnaast maakt Scriptbank gebruik van cookies om je te herkennen, als je de volgende keer weer op de
het Platform komt. Met behulp van deze cookies kan het Platform speciaal op maat worden ingesteld om
het gebruik van het Platform aangenaam te maken.
7.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen via je Profiel.
Als je wilt weten welke gegevens Scriptbank verder over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt
wijzigen die je niet in je Profiel kan veranderen, neem dan contact op met Scriptbank via
info@scriptbank.nl. Scriptbank zal je de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk doen toekomen.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt
laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan
info@scriptbank.nl, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. In je bericht dien
je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een
identificatiebewijs mee te sturen zodat Scriptbank zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon
wordt gestuurd.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Scriptbank het gebruik van jouw gegevens
voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek
om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen,
tenzij en voor zover de wet Scriptbank verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er
(andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wanneer je een verzoek om
inzage in overige gegevens doet, zal Scriptbank je de gevraagde informatie binnen 4 weken sturen.
8.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via je het Platform
bij je eerstvolgende bezoek. Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kun je contact
met ons opnemen via info@scriptbank.nl.
***

