
Privacybeleid  
 
Videoland Academy is een talentontwikkelingstraject van RTL voor nieuwe makers van fictiefilms en 
documentaires. In dit kader zullen er bepaalde persoonsgegevens aan RTL moeten worden verstrekt 
zodat RTL op basis van de aanmeldingen en verstuurde filmplannen een selectie kan maken. 
Daarnaast zullen de gegevens worden gebruikt om je te begeleiden gedurende het 
talentontwikkelingstraject. In dit privacybeleid licht RTL toe wat er met jouw gegevens gebeurt als je 
je aanmeldt voor de Videoland Academy en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.   
 
 
1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens? 
RTL Nederland B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Dat betekent dat RTL zowel de rechtsgrond als de doeleinden voor deze 
verwerking bepaalt. 
 
2 Welke gegevens worden verzameld? 
Als je je wilt aanmelden voor de Videoland Academy zul je een inschrijfformulier moeten versturen 
naar videolandacademy@rtl.nl, waarbij onder meer om de volgende gegevens wordt gevraagd: 
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, leeftijd, opleiding, afstudeerjaar en CV.  
 
3 Voor welk doel en op grond van welke wetgeving worden mijn gegevens verzameld? 
Het doel van het vragen van de gegevens is (i) om uit alle aanmeldingen een selectie te kunnen 
maken, waarbij RTL uiteindelijk zes fictiefilm plannen en drie documentaire plannen zal selecteren 
voor deelname aan de ontwikkelingsfase van de Videoland Academy; en (ii) om de geselecteerde 
deelnemers de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden gedurende de Videoland Academy. 
Jouw CV en opleidingsgegevens, bijvoorbeeld, zijn nodig om de meest geschikte deelnemers te 
selecteren om zo nieuw talent een podium te bieden. Jouw contactgegevens zijn nodig om je op de 
hoogte te houden van de selectie, workshops en overige ontwikkelingen binnen de Videoland 
Academy.  
 
De gegevens die je deelt zullen voor geen ander doel verwerkt worden, en zullen niet langer 
bewaard worden dan noodzakelijk is voor dat doel.  
 
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is de uitvoering van de overeenkomst, welke tot 
stand is gekomen tussen jou en RTL door je aanmelding voor en akkoord op de richtlijnen en 
Algemene Voorwaarden van de Videoland Academy. 
 
4 Met wie worden de gegevens gedeeld? 
De gegevens zullen uitsluitend indien noodzakelijk worden gedeeld met partijen die betrokken zijn bij 
de totstandkoming van de op basis van de geselecteerde plannen te ontwikkelen films en 
documentaires. 
 
5 Welke privacyrechten heb ik? 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) heb je het recht 
om te vragen je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Je kunt ook vragen 
de verwerking van je gegevens te beperken. Ook heb je het recht om vanwege met jouw specifieke 
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Je 
verzoek kun je richten aan de privacy officer van RTL, nadine.van.herten@rtl.nl 
 
Voor meer informatie met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met je privacy, verwijzen wij 
je naar ons privacybeleid: https://privacy.rtl.nl/privacy-statement.  
 
Klachten over de verwerking van je gegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


