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Bij RTV Dordrecht vinden we privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens 
van gebruikers, relaties en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen zoals gesteld door 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben en bewaren alleen 
gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor ons werk, gestelde doelen en afspraken. Gegevens 
worden in principe niet met derden gedeeld. 

Algemeen
Alle aan RTV Dordrecht verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de 
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving 
verplicht worden mededelingen te doen.

Door contact op te nemen met, tips of content (foto’s of video) te versturen aan RTV Dordrecht 
geeft u ons toestemming om deze gegevens en media-content te verwerken. Gegevens van 
personen (naam, telefoonnummer, emailadres) die optreden in onze verhalen worden alleen 
gebruikt bij de productie van deze verhalen.

Om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en gebruikersgedrag verzamelt RTV Dordrecht 
gegevens van de online en social media kanalen. Wij doen dat geanonimiseerd en gegevens 
worden niet verstrekt aan derden. 

RTV Dordrecht bewaart gegevens in zijn algemeenheid niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor ze zijn ontvangen. Gegevens van medewerkers (vast en freelance), vrijwilligers, 
bestuursleden en PBO-Leden worden verzameld en verwerkt zoals juridisch verplicht en bewaard 
volgens de wettelijke (fiscale) termijn.

Uitzonderingen
RTV Dordrecht deelt in principe geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokkene(n). Een uitzondering hierop is voor werkzaamheden en 
dienstverlening van de omroep noodzakelijke samenwerking met externe partijen. Met deze 
partijen sluiten wij overeenkomsten om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Daarnaast 
kan het delen van persoonsgegevens soms (wettelijk) verplicht worden. Een voorbeeld hiervan is 
informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten. 
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Veiligheid
RTV Dordrecht beveiligt persoonsgegevens door middel van organisatorische en technische 
beveiligingsmaatregelen. Het kan voorkomen dat onze veiligheidsmaatregelen niet 100% dekkend 
zijn. Treft u veiligheidsproblemen aan bij een van onze kanalen, meldt het dan a.u.b. bij op 
privacy@rtvdordrecht.nl 

Rechten
Door het invoeren van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten, zoals het recht op 
inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op overdraagbaarheid, recht op beperking 
van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan 
worden door een e-mail te sturen naar privacy@rtvdordrecht.nl Stuur a.u.b. een kopie van uw  
identiteitsbewijs mee, zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek door de juiste persoon is 
gedaan (maak daarbij persoonlijke gegevens als bsn en foto onzichtbaar). Verzoeken zullen 
binnen een redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van 
het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook het recht een eventuele klacht over de verwerking 
van persoonsgegevens door RTV Dordrecht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
RTV Dordrecht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 
zullen altijd op de website en in de App worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid 
kunt u contact opnemen met privacy@rtvdordrecht.nl
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