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Privacyverklaring Freek Elbers Muziek & Educatie
Freek Elbers Muziek & Educatie, hierna genoemd Elbersmuziek, gevestigd aan het Esmoreitplein
17, 2531 EJ te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Esmoreitplein 17
2531 EJ ’s-Gravenhage
0681 – 724 360
Inschrijfnummer KvK: 555 07 913
website: www.elbersmuziek.nl
email: info@elbersmuziek.nl
Toestemming persoonsgegevens
Elbersmuziek heeft enkele persoonsgegevens nodig om zijn werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Door het deel te nemen aan één van de activiteiten van Elbersmuziek ontstaat er een
overeenkomst en geeft de betrokken persoon toestemming deze gegevens te gebruiken zoals
omschreven in deze verklaring. Zonder het verstrekken van de gegevens is deelname aan een
activiteit niet mogelijk.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Elbersmuziek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:







Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer(s)
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om onze activiteiten te kunnen aanbieden.
Alleen onze musici en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle
medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Bovendien worden uw gegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KvK nummer: 555 07 913
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Elbersmuziek verzamelt geen gegevens die gekwalificeerd staan als ‘bijzondere gegevens’, op
grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elbersmuziek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:






Het afhandelen van betalingen
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Elbersmuziek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elbersmuziek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Elbersmuziek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit en over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Elbersmuziek) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
Elbersmuziek deelt jouw gegevens in principe niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld (een deel van) je persoonsgegevens
voorkomen in wettelijke bedrijfsmatige activiteiten. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zoals omschreven in deze
Privacyverklaring. Elbersmuziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging
Elbersmuziek 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 met ons op. Elbersmuziek heeft de volgend e
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
 Software-updates zijn geactualiseerd.

Freek Elbers
Muzi ek & Educ ati e



Onze online diensten en opslag vinden zoveel mogelijk plaats bij Nederlandse bedrijven
echter zeker bij bedrijven die vallen onder de Europese wetgeving.

Sociale media
Elbersmuziek is zeer terughoudend wanneer het gaat om persoonsgegevens van derden en
sociale media. Voor promotionele activiteiten maakt Elbersmuziek van foto en filmmateriaal op
de eigen website en eigen accounts op social media. Hierbij wordt altijd collectief materiaal
gebruikt (groepsfoto of registratie van een uitvoering). Op geen enkele wijze zullen
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere activiteiten zonder uitdrukkelijke toestemming
van de betrokkene(n), en dit dan ook bij hoge uitzondering.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elbersmuziek.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om
e.e.a. te bespreken. Elbersmuziek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Uw verzoek dien vergezeld te gaan van persoonlijke bevestiging om ons ervan
te vergewissen dat we de juiste persoon voor ons hebben.

