
Privacyverklaring	  	  Elizabeth	  Cats	  Viool	  &	  Muziek	  25/5/2018	  	  	  
	  
Bedrijf:	   Elizabeth	  Cats	  Viool	  &	  Muziek	  
Vertegenwoordiger	  van	  de	  
organisatie:	  

Elizabeth	  Cats	  
Eltinge	  8	  
9471HH	  Zuidlaren	   	  

Doelen	  waarvoor	  de	  
persoonsgegevens	  verwerkt	  
worden:	  

Communicatie	  met	  betrekking	  tot	  de	  vioollespraktijk	  of	  
muzikale	  uitvoeringen.	  	  
Gegevens	  voor	  de	  facturering.	  
Diensten	  die	  soms	  op	  het	  adres	  van	  de	  klant	  worden	  
geleverd.	  
Inschatting	  belevingswereld,	  dit	  betreft	  de	  leeftijd	  van	  
vioolleerlingen,	  echter	  niet	  de	  exacte	  geboortedatum.	  
Daarom	  is	  opgave	  daarvan	  facultatief.	  

Welke	  persoonsgegevens:	   Inschrijvingen	  cursus:	  naam,	  adres,	  telefoonnummer,	  
emailadres,	  geboortedatum(facultatief).	  
Overige	  overeenkomsten:	  naam,	  adres,	  telefoonnummer,	  
emailadres.	  
Contactformulier	  website:	  naam,	  email,	  telefoonnummer.	  

Welke	  klanten:	   Vioolleerlingen,	  schoolbesturen	  die	  diensten	  afnemen,	  
organisaties	  of	  personen	  die	  mijn	  muzikale	  diensten	  als	  
professioneel	  violist	  afnemen,	  websitebezoekers	  

Afspraken	  over	  wissen	  van	  
de	  persoonsgegevens:	  

Drie	  jaar	  na	  de	  laatst	  geleverde	  	  dienst	  worden	  de	  gegevens	  
gewist.	  Voor	  inschrijving	  op	  een	  eventuele	  nieuwsbrief	  geldt	  
dat	  deze	  alleen	  mag	  bestaan	  na	  toestemming	  van	  de	  in	  te	  
schrijven	  persoon.	  

Rechten	  van	  de	  
betrokkene*:	  
	  
	  
*de	  betrokkene	  is	  de	  klant	  

-‐Betrokkene	  heeft	  het	  recht	  op	  inzage,	  correctie	  en	  
verwijdering	  van	  de	  eigen	  persoonsgegevens	  
-‐Betrokkene	  heeft	  het	  recht	  de	  gegeven	  toestemming	  voor	  
een	  bepaalde	  verwerking	  altijd	  in	  te	  kunnen	  trekken.	  
-‐Betrokkene	  heeft	  het	  recht	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  
relevante	  privacytoezichthouder.	  

Verstrekking	  gegevens:	   Betrokkene	  is	  verplicht	  de	  persoonsgegevens	  te	  verstrekken	  
bij	  het	  aangaan	  van	  een	  af	  te	  nemen	  dienst.	  Daaronder	  
wordt	  verstaan	  een	  vioolcursus,	  muzieklessen	  of	  een	  
muzikale	  podiumdienst.	  	  
Zonder	  verstrekking	  van	  de	  gegevens	  wordt	  er	  geen	  dienst	  
geleverd.	  

Bescherming	  gegevens:	  	   Elizabeth	  Cats	  volgt	  de	  richtlijnen	  van	  de	  Algemene	  
Verordening	  Gegevensbescherming.	  	  	  
Zij	  heeft	  een	  register	  van	  verwerkingsactiviteiten	  opgesteld.	  

	  
	  


