
 

 

 

 

 

Jenphia Models gevestigd aan Strausslaan 462, 2551NK Den Haag, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Jenphia Models 

Strausslaan 462 

2551NK Den Haag 

Tel: +316-26893438 

Web: www.jenphiamodels.com 

Email: info@jenphiamodelsl.com 

Cynthia makofi en Cassandra Makofi zijn contactpersoon voor de gegevensbescherming bij Jenphia 

Models. Zij zijn te bereiken via info@jenphiamodels.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Jenphia Models verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, bij ons 

ingeschreven staat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht – Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Locatiegegevens 

- Bankrekeningnummer  

- Burger Service Nummer  

- Maten, uiterlijke kenmerken + gegevens over sport en studie 

- Overige uiterlijke kenmerken als haarkleur, kleur ogen, littekens/tattoo’s etc. 

- Kopie Paspoort 

- Overige persoonsgegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch 

- Dezelfde gegevens van personen onder de 16 jaar - Instagram-accountnaam 

- Foto’s en Video’s 

In sommige gevallen behoren de gegevens die wij verwerken bij personen/modellen van 16 jaar of 

jonger. We gaan er van uit dat hetgeen die ons de gegevens verstrekt en jonger is dan 16 jaar 

toestemming heeft van ouders en/of voogd. 

 

 

http://www.jenphiamodels.com/


Wij raden ouders en/of voogd 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 er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 

hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@jenphiamodels.com, wij zullen dan deze informatie op verzoek verwijderen. 
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Jenphia Models verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Het kenbaar maken van jouw maten, eventueel NAW-gegevens, beeldmateriaal en uiterlijke 

kenmerken aan onze opdrachtgevers met als doel boekingen te kunnen bewerkstelligen  

- Het kenbaar maken van jouw maten, NAW-gegevens, beeldmateriaal en uiterlijke kenmerken aan 

modellen-agentschappen in het buitenland met als doel plaatsing bij die agentschappen te 

bewerkstelligen. 

- Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Jenphia Models verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte / aangifte IB47. 

Bewaartermijn: 

Jenphia Models bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Wanneer je wordt opgenomen in ons bestand bewaren we de gegevens als volgt: 

- Adres-gegevens —> Verwijderen we na uitschrijving uit ons bestand.  

- Voor & Achternaam —> Bewaren we oneindig om achteraf nog correct betalingen uit te kunnen 

voeren - Geboortedatum —> Verwijderen we na uitschrijving uit ons bestand.  

- Telefoonnummer —> Bewaren we oneindig om na uitschrijving nog contact met je op te kunnen 

nemen over vervolgbetalingen en vragen over vroegere modellen-jobs die je gedaan hebt 

 - E-mailadres —> Bewaren we oneindig om na uitschrijving nog contact met je op te kunnen nemen 

over vervolgbetalingen en vragen over vroegere modellen-jobs die je gedaan hebt 

 - Bankrekeningnummer —> Bewaren we oneindig om achteraf nog correct betalingen uit te kunnen 

voeren  

- Burger Service Nummer —> Bewaren we 7 jaar om te voldoen aan de verplichting van de 

belastingdienst  

- Maten, uiterlijke kenmerken + gegevens over sport en studie —> verwijderen we na uitschrijving uit 

ons bestand  

- Overige uiterlijke kenmerken als haarkleur, kleur ogen, littekens/tattoo’s etc. —> Verwijderen we 

na uitschrijving uit ons bestand - Kopie Paspoort —> Bewaren we 7 jaar om te voldoen aan de  van de 

belastingdienst - Overige persoonsgegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch —> 

Verwijderen we na uitschrijving uit ons bestand - Gegevens van personen onder de 16 jaar —> 

Behandelen we op dezelfde manier als de gegevens van personen boven de 16, met toestemming 

van ouder of voogd.  

http://www.jenphiamodels.com/


- Instagram-accountnaam —> Verwijderen we na uitschrijving uit ons bestand  

- Foto’s en Videos —> Verwijderen we na uitschrijving uit ons bestand. 

Wanneer je een aanmelding verstuurt via de site bij “become a model” of via email, bekijken we de 

verstuurde gegevens en foto’s ter beoordeling. We ontvangen de gegevens die je invult, bekijken de 

gegevens en het beeldmateriaal en maken op basis daarvan een beslissing. Wanneer we besluiten 

om je niet op te nemen in ons bestand, verwijderen we alle bovengenoemde persoonsgegevens, 

foto’s en informatie direct. Dit wordt niet opgeslagen in ons systeem. Wanneer je word ingeschreven 

bij Jenphia Models, gaan de regels en bepalingen in dit document gelden. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Jenphia Models deelt, nadat je bent opgenomen in ons bestand, de door jou verstrekte gegevens 

met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te 

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken nadat ze ze van ons ontvangen hebben, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens. Jenphia Models blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij 

alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Deze toestemming geef je nadrukkelijk door het ondertekenen van deze privacy-verklaring. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jenphia Models, 

Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan 

indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar 

jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 

je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

info@jenphiamodels.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om dan een 

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk 

op jouw verzoek . 

Jenphia Models wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Cookies & Google Analytics van www.jenphiamodels.com 

Jenphia Models gebruikt functionele cookies die we nodig hebben om de site goed te laten werken. 

We hebben Google-analytics geïntegreerd in de site, maar de functie wordt op dit moment niet 

gebruikt. 

We verzamelen demografische gegevens en we gebruiken 1 instagram-plug-in, die onze eigen feed 

toont op de homepage. Deze plug-in verzamelt verder geen gegevens van de bezoekers van de site. 

We gebruiken Google-maps op de site om onze locatie weer te geven op de site 

http://www.jenphiamodels.com/


Deze plug-in verzamelt geen gegevens van de bezoekers van de site.Hoe wij persoonsgegevens 

beveiligen: 

Jenphia Models neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jenphiamodels.com 


