PRIVACYVERKLARING

Mei 2018, Versie 1.0

Contactgegevens:
Gitaarschool Cor Beemster
Reigerlaan 32, 1713TS Obdam
0226 453573
Toepassing:



Het privacyreglement betreft de omgang met persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door u verstrekt d.m.v. het formulier
Lesovereenkomst en Machtiging.



We gebruiken deze gegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houden ons zo aan de geldende
wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens:




Het betreft naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.









De naam, adres en woonplaats gegevens worden gebruikt voor facturering van de lesgelden.

Ook gaat het om de toestemming om foto en filmmateriaal op onze website te gebruiken.
Doel van het gebruik:
Geboortedatum voor de indeling van lesgroepen en om te bepalen of iemand btw plichtig is.
Mailadressen worden gebruikt voor lesafspraken, aankondigingen van o.a. extra activiteiten en het verzenden van lesmateriaal.
Telefoonnummer voor gesprekken zoals lesafspraken e.d. Ook wordt dit gebruikt met het chatprogramma What’s up en Sms.
De foto’s en films worden na toestemming gebruikt ten behoeve van promotie van de website en voor lesdoeleinden.
Bankrekening en naam worden na toestemming gebruikt bij het automatische afschrijven van de lesgelden.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor wettelijke doeleinden worden gebruikt voor de belastingaangifte.
Delen van gegevens:



Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van de in dit reglement beschreven situaties.
Bewaartermijn:



Persoonsgegevens worden binnen een jaar na opzegging van de gitaarles verwijderd. Foto en filmmateriaal wordt gebruikt tot een
verzoek van verwijdering.



De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het
verstrijken van deze langere termijn. Daarna zullen deze gegevens binnen een jaar worden verwijderd.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.



Je hebt het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens op te vragen, in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kan je ons
vragen deze gegevens over te dragen aan een andere instelling.



Je hebt recht op intrekking van je toestemming voor het gebruik van de foto’s en films op de website en gebruik van de machtiging
voor de lesgelden.



Deze gegevens of mutaties kan je aanvragen bij voorkeur tijdens de les of via ons mailadres. We vragen je in dit geval een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort,
het paspoortnummer en je Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken.
Beveiliging persoonsgegevens:



We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om de beveiligen te optimaliseren.
Mocht je toch het idee hebben dat er verlies of misbruik van gegevens is of heb je het idee dat de gegevens onvoldoende beveiligd
zijn, neem dan contact op met ons.



Een uitgebreide versie van dit reglement is ter inzage in het leslokaal op de Reigerlaan in Obdam.
Reigerlaan 32 ● 1713 TS Obdam ● T (0226) 453573 ● Nieuwland 10 ● 1621 HK Hoorn
www.gitaarschoolcorbeemster.nl ● info@gitaarschoolcorbeemster.nl

