Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Vioolles Ede kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Vioolles Ede, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
Vioolles Ede verstrekt. Vioolles Ede kan de volgende persoonsgegevens verwerken:







Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer (mobiel en/of vast)
Uw e-mailadres
Uw geboortedatum
Foto’s en/of video-opnames, gemaakt tijdens lessen of voorstellingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Vioolles Ede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het opstellen van facturen (naam- en adresgegevens)
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren (e-mailadres en telefoonnummer)
 U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Verwerking van persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben zoals voor mijn
belastingaangifte.
 In geval ik niet vrijgesteld ben van BTW, dien ik mijn tarieven met 21% te verhogen bij
leerlingen van 21 jaar en ouder.
 Foto’s en video-opnames kunnen door mij tijdens de les of tijdens een uitvoering gemaakt
worden voor publicatie doeleinden (bijvoorbeeld voor op social media of op de website).
Voordat ik een foto publiceer, vraag ik altijd persoonlijk toestemming aan de betrokken
perso(o)n(en).
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Vioolles Ede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
 Voor- en achternaam en adresgegevens: Maximaal 7 jaar. Reden: gegevens zijn noodzakelijk
voor facturatie. Bewaartermijn van facturen is wettelijk verplicht t.b.v. de eigen administratie.
 Telefoonnummer (mobiel en vast) en e-mailadres: maximaal 6 maanden. Reden: gegevens zijn
noodzakelijk voor de communicatie (vastleggen van afspraken, bereikbaarheid, etc.).
 Foto’s of andere gegevens: dit is afhankelijk van het doel van het bewaren van de
persoonsgegevens. Als er toestemming is gegeven voor een foto op de website, dan kan deze
foto voor onbepaalde termijn geplaatst worden. Indien de leerling hiertoe schriftelijk verzoekt,
kunnen deze persoonsgegevens per direct verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vioolles Ede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Vioolles Ede gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vioolles Ede en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@vioollesede.nl.
Vioolles Ede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Vioolles Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Vioolles Ede maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vioolles Ede verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Vioolles Ede op via info@vioollesede.nl

Vioolles Ede, gevestigd aan Jagermeester 2, 6713 KG te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 27 juni 2022.
www.vioollesede.nl is een website van Vioolles Ede.
Postadres: Jagermeester 2, 6713 KG Ede
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68745761
Telefoon: 06-238 239 34
E-mailadres: info@vioollesede.nl

