General Data Protection Regulation
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy Verklaring van Mowa Models

Betreft:
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016

Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Identificatie
Mowa Models
Fazantenhoek 9
2960 Sint Job
tel. +32 476 35 82 94
gsm. +475 492528
BTW: 0726 395 980
Web: https//:mowamodels.be
Zaakvoerder: walter Schaerlaeckens
Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Walter Schaerlaeckens
Aard van de gegevens: door het AVG geklasseerd als gevoelig tot bijzonder gevoelig.

Subsidiaire verantwoordelijken van de gegevensverwerking:
One.com: hosting provider met zetel in Denemarken
Voor de informatie van de site en het forum, opgeslagen in zijn servers.

De respectievelijke fotografen blijven de eigenaar, copyrighthouder en gegevensverwerker
van hun eigen fotomateriaal.

Dit document geeft een reflectie van alle stappen en maatregelen genomen door Mowa
Models om de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren.
Het geldt als de privacyverklaring van ons bedrijf.

V1.0

Pagina 2 van 4

1. Omgaan met de persoonsgegevens
1.1 Bron
Mowa Models maakt gebruik van twee soorten persoonsgegevens: enerzijds het
aanvraagformulier en anderzijds de verzameling van fotomateriaal dat voor het model wordt
bijgehouden.

1.2 Aanpassingen
Omdat het aanvraagformulier onvoldoende duidelijkheid verschafte rond beveiliging en
privacy werd een nieuw intake document ontworpen dat rekening houdt met onze huidige
consideraties op dit vlak. Meer in het bijzonder werd dit document aangevuld met de
verwijzing naar deze privacyverklaring die voor akkoord moet ondertekend worden.

1.3 Bekendmaking
Alle relevante informatie is verder ook beschikbaar via de website, in een aparte rubriek
PRIVACY – GDPR.

1.4 Toegankelijkheid
De modellen kunnen op eenvoudige vraag inzage krijgen van hun administratief dossier, met
daarin alle bescheiden die nodig zijn om hun opdrachten naar behoren te voeren.

2. Beveiliging van de gegevens
2.1 Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgevens die we registreren worden bewaard in Microsoft Office documenten
(Word, Excel) op een met paswoord afgeschermde PC/Laptop.
Backups worden wekelijks gemaakt op een externe datadrager.
Alle foto-opnamen van de modellen staan in een archief op een met paswoord beveiligde
PC/Laptop.
Het netwerk is beschermd door:
-

Een hardware firewall op het niveau van de router.
Een software firewall, ingebouwd in Microsoft Windows 10.

2.2 Beveiliging van de Website
We beheren deze site tot op het niveau van webmaster. Dit gedeelte valt onder de
verantwoordelijkheid van de gegevensverstrekker. Omdat de site wordt gehost bij One.com
zijn zij verantwoordelijk voor het gegevensbeheer op niveau van de internet backbone,
omdat wij daar geen toegang hebben. Voor de verwerking van deze gegevens hebben we
een contract met One.com

2.3 Facebook
Mowa Models maakt gebruik van twee facebook groepen, waarvan er één niet toegankelijk
is voor buitenstaanders. De open groep toont een selectie van recente foto’s van onze
modellen. Deze foto’s worden gepubliceerd op vraag en met toestemming van de betrokken
modellen. Verder is hier de interne regelgeving van de Facebookadministratie van kracht.

2.4 Digitals en Sed Cards
Modellen kunnen gebruik maken van sed cards voor hun promotie. Beide kunnen zowel
bestaan in een digitale als afgedrukte vorm. De Sed Cards worden bewaard door de
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modellen maar het agentschap beschikt over voldoende exemplaren voor publicitaire
doeleinden. Deze worden bewaard in speciale fichiers in een afgesloten ruimte.

2.5 Administratieve dossiers
Aangezien aan de modellen meerdere documenten te kennisgeving of voor toestemming ter
ondertekening worden voorgelegd, is het nodig een papieren administratief dossier hiervan
bij te houden. Dit dossier bevat dus de bewijsstukken en de stukken die snel ter inzage
moeten beschikbaar zijn. Per model is er één fysiek dossier, dat wordt bewaard in een
afgesloten ladekast in een afsluitbare ruimte. Het dossier is steeds voor de modellen ter
inzage beschikbaar.
Alleen de verantwoordelijke van de gegevensverwerking heeft toegang tot de papieren
dossiers van de modellen.

2.6 Datalekken
Alle mogelijke maatregelen zijn genomen om technische datalekken te voorkomen. In
voorkomend geval zullen de betrokken instanties binnen de 72 uur worden ingelicht.

2.7 Digitale beveiliging
De website https://www.mowamodels.be is beveiligd met SSL en authenticatie gebeurt via
een geldig Comodo certificaat (One.com)
De website bevat geen publiciteit, heeft geen tracking cookies, noch functionele cookies.

2.8 Commerciële verhandeling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden nooit commercieel verhandeld. Aan potentiële opdrachtgevers
kunnen foto’s en ander promomateriaal (Sed Card en publieke foto’s) worden doorgestuurd.

3. Einde van de aansluiting
Modellen die het agentschap verlaten zien hun gegevens binnen de 24 uur verwijderd van
de site. Deze gegevens worden definitief en onherroepelijk gewist 30 dagen na
kennisgeving.
Een model dat achteraf een nieuwe aansluiting wenst kan deze onder voorwaarden
bekomen door een nieuw aansluitingsformulier in te vullen en hierdoor opnieuw kennis te
nemen van de privacy statements en dit te ondertekenen.
De wettelijk verplichte documenten die bewijsstukken vormen voor de fiscus en BTWadministratie en boekhouding blijven echter steeds bewaard.
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