
Privacyverklaring  
Fuga Media verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens, omdat je bij 
onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om 
werkzaamheden te verrichten voor Fuga Media. Wij verwerken die persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geven wij je informatie over 
hoe Fuga Media jouw persoonsgegevens verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens 
 
Naam: Fuga Media 
Bezoekadres: Veerhaven 7, 3016 CJ Rotterdam  
Postadres: Veerhaven 7, 3016 CJ  
KvK-nummer 68407483 
Algemeen e-mailadres: info@fuga.media 
Website: www.fuga.media 
 
Als je vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van een van jouw individuele rechten, kun je 
contact opnemen met onze privacy-contactpersoon. 
 
Gegevens privacy contactpersoon 
Contactpersoon: Chantal Lanooij 
E-mailadres: chantal@fuga.media 
Telefoonnummer: +31 638349075  
 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens  

Fuga Media verwerkt onder meer persoonsgegeven die betrekking hebben op sollicitanten 
of personen die zich oriënteren op een stage of baan bij Fuga Media ('sollicitanten') 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en gegevensbronnen 

 
Fuga Media kan van sollicitanten de volgende persoonsgegevens verwerken:  

• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• NAW-gegevens  
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Opleiding, kennis en ervaring 
• Referenties 
• Motivatie 
• Contact- en telefoonnotities 

 
 
Doeleinden verwerking 
Fuga Media verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daarvoor een geldige 
wettelijke grondslag bestaat. Wij verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen 
als: 
 

•  verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de 
betrokkene, of om op diens verzoek precontractuele handelingen te verrichten, 
bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een sollicitatieprocedure (“uitvoering 
overeenkomst”); 



• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op Fuga Media  rust (“wettelijke plicht”); 

• de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van Fuga Media of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan 
de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het 
gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van contactgegevens voor het 
toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van 
onze zakelijke relaties (“gerechtvaardigd belang”); of 

• de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“toestemming”). 

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende sollicitanten 
is voor: 
 
de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant: 
 

• uitvoering overeenkomst 
• wettelijke plicht 
• gerechtvaardigd belang 

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 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@fuga.media, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
 
Bewaartermijnen 
 
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig 
 

• voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 
• om te voldoen aan wet- en regelgeving 
• voor archivering. 

 
Gegevens over sollicitanten worden uiterlijk vier weken na het einde van de 
sollicitatieprocedure of het indienen van een open sollicitatie verwijderd, tenzij de 
betrokkene bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (ten hoogste één 
jaar) te bewaren. 
Gegevens die nodig zijn in het kader van onze boekhouding worden zeven jaar bewaard. 
 
 
Als je algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Fuga Media jouw 
persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over 
één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft 
plaatsgevonden, zullen jouw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken 
worden verwijderd. 
 
Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van 
werkzaamheden voor Fuga Media, dan bewaart Fuga Media jouw persoonsgegevens die 
aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer 
interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw 
persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de 



sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft 
plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering 
wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval 
worden jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard. 
 
In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden 
jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en 
geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de 
daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd. 
 
Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking 
Fuga Media kan persoonsgegevens betreffende sollicitanten delen met: 

• anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke 
verplichting. 
 

 
Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens 
Fuga Media past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om jouw 
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde 
verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en 
technologische maatregelen. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan 
geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de 
adequate bescherming van jouw gegevens. 
 
Cookies op onze website 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door websites op de computer of 
randapparaat waarmee jij de website bezoekt. Hiermee kunnen (persoons)gegevens over 
jou verzameld worden. Ook onze website maakt gebruik van cookies. Het ATS waarmee wij 
werken gebruikt Google Tag Manager om hulpprogramma's van derden te implementeren. 
Ze gebruiken Facebook pixel, Twitter pixel, LinkedIn pixel en Google AdWords Remarketing 
pixel om de conversie van hun advertenties op social media te meten. Voor algemene 
website-analyse gebruiken ze Google Analytics Verder gebruiken ze optionele widgets van 
Spotify, SoundCloud, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Google Maps.  
 
 
Doorgifte naar landen buiten de EER 
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de 
Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan 
persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Wij zullen dat uitsluitend doen indien 
die doorgifte noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 
 
Jouw rechten 
Op grond van de AVG komen je diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens 
toe: 

• het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, 
en, zo ja, om daarin inzage te krijgen 

• het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken 
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de 

verwerking te vragen 
• het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking 

gebaseerd is op jouw toestemming 
• het recht op ontvangst of afgifte van jouw gegevens aan een door jou aan te wijzen 

organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. 
 
 



Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kan je een verzoek indienen bij onze privacy-
contactpersoon. Fuga Media zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze 
rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten 
zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de 
toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan jouw verzoek 
tegemoet komen, dan zullen we uitleggen waarom. 
 
 
 
Indienen klacht bij de toezichthouder 
Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Fuga Media, een klacht hebt over 
de wijze waarop Fuga Media jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten 
omgaat. Je kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit 
Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de 
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze 
wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht je 
nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt je contact 
opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens. 
 


