PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Zangstudio Martine Wolkers, gevestigd te Schagen. Met deze privacyverklaring informeert
Zangstudio Martine Wolkers haar leerlingen en andere betrokkenen hoe zij omgaat met de bescherming van
persoonsgegevens.
Contactgegevens
Zangstudio Martine Wolkers kan bereikt worden via de volgende algemene kanalen:
Website:
Email: 		
Telefoon:

www.martinewolkers.nl
studio@martinewolkers.nl
0224 22 77 51 / 06 285 088 45

Bij de Zangstudio is Martine Wolkers verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van
de leerlingen van de Zangstudio.
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Zangstudio Martine Wolkers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Behaalde diploma’s, muzikale achtergrond en ervaringen
- audio-opnames, foto’s en video’s gemaakt tijdens lessen of leerlingenconcert*
*alle audio-opnames, video’s en foto’s die, in opdracht van Martine Wolkers, gemaakt worden tijdens lessen en zangevenementen als bijvoorbeeld het leerlingenconcert, kunnen mogelijk gebruikt worden voor pr- en reclamedoeleinden
(kranten, advertenties, flyers posters, promotiefilmpjes en social media als Facebook en Instagram).
Gebruik door derden
Tijdens gezamenlijke lessen en leerlingenconcerten bestaat de kans dat er door leden, pers, evenementenorganisaties,
dan wel ouders, familie en vrienden van leerlingen audio, -film- en foto-opnames worden gemaakt.
Het publiceren hiervan is niet de verantwoording van Zangstudio Martine Wolkers, de Zangstudio kan hier dus ook niet op
worden aangesproken, dan wel terecht gewezen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben tijdens een zangevenement als het
leerlingenconcert, kunt u dit 14 dagen voorafgaand aan een evenement bij Martine Wolkers schriftelijk melden. De leerling
zal dan niet meedoen/aanwezig zijn bij het desbetreffende zang-evenement.

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden
Zangstudio Martine Wolkers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het inschrijven als nieuw lid/leerling
- Administratieve doeleinden
- Het versturen van digitale nieuwsbrieven
- Het versturen van lesmateriaal en lesafspraken
- Het voldoen aan een wettelijk plicht zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte
- Uitvoering geven aan een opdracht, dan wel informeren en tot actie overgaan
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
De persoonsgegevens van de leerling worden voor de duur dat hij/zij lessen volgt bij Zangstudio Martine Wolkers bewaard,
tenzij anders is overlegd (bijvoorbeeld bij een tijdelijke pauze van lessen volgen). Foto’s en filmpjes van het leerlingenconcert en audio-lesopnames worden maximaal tot 5 jaar bewaard. Volgt de leerling helemaal geen lessen meer bij de
Zangstudio Martine Wolkers, dan zullen de persoonsgegevens niet meer worden opgeslagen of gebruikt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Zangstudio Martine Wolkers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de
onderlinge overeenkomst (zoals het administreren van betaling van de lessen) of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Van de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (boekhoudsysteem), heb ik de privacyverklaring gecontroleerd en vastgesteld dat die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens
waarborgen. Zangstudio Martine Wolkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tijdens lessen, workshops, optredens en uitvoeringen als bijvoorbeeld een leerlingenconcert worden foto’s gemaakt die
geplaatst kunnen worden op de website en/of Facebook en Instagram. Deelnemers aan de activiteiten van de Zangstudio
geven automatisch toestemming voor het plaatsen van beeld en/of geluidsmateriaal waar ze op te zien/horen zijn, tenzij ze
daar schriftelijk bezwaar tegen maken.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zangstudio Martine Wolkers 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 via
studio@martinewolkers.nl.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zangschool Martine Wolkers gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zangschool Martine Wolkers
gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat de
bezoekers van de website de juiste informatie efficiënt getoond kan worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zangstudio Martine Wolkers slaat geen gegevens op via cookies.
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 Zangstudio Martine Wolkers, en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Klachten
Indien je ontevreden bent met de bescherming van jouw persoonsgegevens of de wijze waarop aan deze privacyverklaring
uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan Martine Wolkers
zelf. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is, dan betreur ik dat uiteraard zeer. U kunt in dit geval altijd contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Voor (overige) vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met mij; Martine Wolkers
- studio@martinewolkers.nl
- 0224-227751

