Privacyverklaring:

Zangstudio Zeist verwerkt persoonsgegevens van (aspirant)leerlingen, ouders van leerlingen,
bezoekers van concerten/uitvoeringen, geïnteresseerden voor het volgen van zangles en eventuele
andere bedrijven of organisaties waarmee samengewerkt is, samengewerkt wordt of samengewerkt
gaat worden.
Het gaat om de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactaanvraag via deze
website te doen, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer
• Foto’s en/of videogegevens (na toestemming betrokkene)
Zangstudio Zeist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het kunnen aanleggen van een leerlingenadministratie
• Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiemails
• Het mogelijk maken u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
• U te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Het illustreren van onze activiteiten op website, (social) media en/of drukwerk
Zangstudio Zeist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaartermijnen zijn daarbij o.a.
leidend.
Ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt dit uitsluitend als e.e.a.
nodig is voor de uitvoering van de (les)afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Zangstudio Zeist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Zangstudio Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met Ineke Niezen via de contactbutton op deze website of via
06 – 53 73 56 75.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar waar de
verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming heeft u te allen tijde het recht deze
toestemming in te trekken.

