
 
 
Privacy Statement 5x5 Filmcompetitie Gelderland 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland organiseert een filmcompetitie. Tijdens deze 
competitie krijgen 5 jongeren de kans om een korte film te realiseren over een belangrijk 
onderwerp: kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Jeugdfonds Sport & Cultuur 
organiseert deze filmcompetitie samen met Cultuur Oost en Go Short. Samen willen zij het 
onderwerp armoede meer bespreekbaar maken onder jongeren om zo uiteindelijk nog meer 
jongeren te helpen om aan sport en/of cultuur te doen. Tot 15 november 2020 kunnen jonge 
filmmakers zich aanmelden. Een jury beoordeelt welke 5 filmmakers een film gaan maken 
over 5 verhalen vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. De 5 video’s worden 
uiteindelijk rond 11 december op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 
geplaatst en iedereen kan stemmen op de video die hij of zij het beste vindt, door een 
donatie aan het Jeugdfonds te doen. Deze stemmen bepalen samen met de stemmen van 
de jury de uiteindelijke winnaar. 

In het kader van de organisatie van deze filmcompetitie, verwerkt de Stichting Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de 
(potentiële) deelnemers aan de competitie (“Filmmakers“) en de kinderen die in de films 
worden geportretteerd en hun ouders. 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij? 

Filmmakers: voor- en achternaam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer. 

Kinderen die medewerking verlenen aan de film: voor- en achternaam, leeftijd, e-
mailadres (of e-mailadres ouders), telefoonnummer en de persoonsgegevens van de 
kinderen die uiteindelijk in de video terecht komen. 

 
Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nodig? 

Filmmakers: de gegevens zullen worden gebruikt voor (i) de communicatie met de makers 
over de actie, (ii) de uitnodiging voor de pitch voor een professionele jury (iii) publicatie van 
de uitslag van de filmcompetitie en de film, (iv) beoordeling of iemand kan deelnemen aan 
de Filmcompetitie.  

Kinderen die medewerking verlenen aan de film: de gegevens worden gebruikt om 
contact te hebben over de filmcompetitie en om afspraken te maken over het maken van de 
film. 

De video over de kinderen zal voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

i. Van ongeveer 10 december tot 20 december staan de video’s op de website 
jeugdfondssportencultuur.nl/5X5GLD teneinde het mogelijk te maken dat er op die 
video gestemd kan worden.  

ii. Om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken, zal de winnende video door 
Cultuur Oost in hun theatervoorstelling over armoede worden getoond.  

iii. De winnende video zal worden getoond door Cultuur Oost en GO Short (mede-
initiators van de actie, om te laten zien hoe (goed) de actie is verlopen en vanuit  
 



 
 

educatief oogpunt) alsmede door Omroep Gelderland (om te laten zien hoe (goed) 
de actie is verlopen). 

iv. Alle vijf de video’s zullen worden ingezet door het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gelderland alsmede andere jeugdfondsen binnen Nederland met het doel het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur te promoten en het onderwerp armoede onder de 
aandacht te brengen.   

 

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens? 

Filmmakers: Het Jeugdfonds Gelderland heeft er een gerechtvaardigd belang bij de 
persoonsgegevens van de Filmmakers te verwerken teneinde te beoordelen of zij in 
aanmerking komen voor deelname aan de competitie. Het gerechtvaardigd belang betreft 
het organiseren van de filmcompetitie teneinde meer aandacht te krijgen voor kinderen die 
leven in armoede. Met de deelnemers aan de competitie wordt een overeenkomst gesloten. 
De verdere verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is noodzakelijk ter 
uitvoering van die overeenkomst.   

Kinderen die medewerking verlenen aan de film: Er wordt voor het verwerken van de 
persoonsgegevens toestemming gegeven. Deze toestemming kan altijd weer worden 
ingetrokken door een e-mail te sturen aan 
communicatie.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl. De verwerking van 
persoonsgegevens voordat de toestemming wordt ingetrokken blijft dan wel rechtmatig.  

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 

Filmmakers: de gegevens van de personen die zich aanmelden voor de filmcompetitie maar 
die niet aan die filmcompetitie deel zullen nemen, worden binnen 2 maanden na 1 november 
2020 verwijderd.  

De gegevens van de personen die wel zullen deelnemen aan de filmcompetitie, worden 
binnen 12 maanden na 1 november 2020 verwijderd. 

Kinderen die medewerking verlenen aan de film: De gegevens van de kinderen – met 
uitzondering van de video’s en de contactgegevens (zie hieronder) -  die hun medewerking 
verlenen aan de film, vallen onder de reguliere richtlijnen van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, omdat deze kinderen hulp ontvangen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Die 
gegevens zullen voor de doeleinden zoals vermeld hierboven niet langer worden verwerkt 
dan noodzakelijk.  

De video’s bewaren en verwerken wij in principe voor zolang deze actueel en passend zijn 
voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of vervolgens verder verwerken. Zo 
nodig vragen we opnieuw om toestemming. De bijbehorende contactgegevens bewaren wij 
net zolang als dat wij de foto’s en video’s bewaren. 

 

 



 
 
 
Aan wie verstrekken wij de persoonsgegevens? 

Wij verstrekken de persoonsgegevens uitsluitend aan personen die voor ons werkzaam zijn 
en derden, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Deze derden zijn als het gaat om de kinderen die medewerking verlenen aan de film in 
ieder geval de hierboven vermelde partijen die de video’s gaan vertonen, de producent van 
de films en de Filmmaker, alsmede de andere jeugdfondsen Sport & Cultuur die de video 
gaan vertonen.  

Deze derden zijn als het gaat om de Filmmakers in ieder geval: 

• Producent van de films 
• Mede-organisatoren van de Filmcompetitie; Cultuur Oost en Go Short. 

Privacyrechten 

De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken hebben op basis van de 
privacywetgeving een aantal rechten. Aan de uitoefening van deze rechten stelt de 
privacywetgeving voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij toepassen. Het kan dus zijn 
dat in een bepaald geval een verzoek tot uitoefening van een recht niet door ons wordt 
geaccepteerd. 

Het gaat om de volgende rechten: 

• het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens; 
• het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens; 
• het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van 

persoonsgegevens; 

Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de persoonsgegevens totdat een bezwaar of 
probleem is opgelost. 

• het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar 
te maken teneinde deze te stoppen; 

Wanneer een persoon bezwaar aantekent tegen een bepaalde verwerking van 
persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, dan stoppen wij de 
betreffende verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde 
gronden hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die zwaarder wegen dan de 
belangen van deze persoon.   

• het recht op gegevensoverdraagbaarheid; en 

Dit betreft, kort gezegd, het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en 
(eventueel) over te dragen aan een derde. 

 



 
 

• het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking van Persoonsgegevens 
in te trekken. De verwerking van persoonsgegevens voordat de toestemming wordt 
ingetrokken blijft dan wel rechtmatig; 

Indien wij uitdrukkelijke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te kunnen 
verwerken, kan deze toestemming ten alle tijde worden ingetrokken door een mail te sturen 
aan communicatie.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl 

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

 

Andere belangrijke gegevens 

Voor de uitoefening van de privacyrechten (zie hierboven) kan contact worden opgenomen 
met:  

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 

Tel. 026 – 35 40 397 Mail: communicatie.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl 

 

 


