Privacy verklaring - Alina Rozeboom
Inleiding
In deze privacy verklaring leg ik (Alina Rozeboom) uit welke informatie ik bewaar om mijn bedrijf
(Alina Rozeboom) goed te kunnen laten draaien.
Het grootste deel van mijn werk bestaat uit lesgeven en concerten geven. Om met mijn leerlingen
contact te kunnen houden moet ik gegevens bewaren. In paragraaf 1 leg ik uit welke gegevens dat
zijn.
Ook van mijn opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers bewaar ik gegevens. Welke gegevens dit
zijn leg ik uit in paragraaf 2.
Ik verzamel geen gegevens via mijn website.
Paragraaf 1: Voor leerlingen
Van leerlingen bewaar ik verschillende gegevens.
-

Het inschrijfformulier met NAW gegevens, de uitgangssituatie en wensen met betrekking tot
de lessen.
NAW gegevens voor de facturatie.
Informatie over de voortgang.
Emailadres en telefoonnummer.

Hieronder wordt uitgelegd waar ik deze informatie voor gebruik en hoe ik het opsla.
Inschrijfformulier
Elke leerling vult een inschrijfformulier in, tijdens of rond de eerste les.
Dit inschrijfformulier bewaar ik uitsluitend als ‘hard-copy’ en is zodoende niet digitaal te
ontvreemden. Wanneer een leerling besluit geen les meer te nemen zal ik dit formulier, op verzoek,
vernietigen.
NAW gegevens tbv facturatie
Op de factuur staan de NAW- gegevens. Ik bewaar deze gegevens digitaal voor onbepaalde tijd, op
mijn computer en 1 back-up schijf.
Informatie over voortgang
Van elke leerling schrijf ik af en toe voortgangsinformatie op. Dit is uitsluitend voor mijzelf, ter
ondersteuning van het lesgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om: welke stukken ben je aan het
studeren en wat zijn je ontwikkelpunten. Deze informatie bewaar ik uitsluitend als ‘hard-copy’ en is
zodoende niet digitaal te ontvreemden. Als een leerling meer dan 2 jaar geen les heeft genomen dan
vernietig ik deze informatie.

Emailadres
Het emailadres wat je noteert op het inschrijfformulier of gebruikt om met mij contact op te nemen
bewaar ik, voor onbepaalde tijd, digitaal, zowel in mijn adresboek als in een bestand. Dit emailadres
gebruik ik om contact te onderhouden over de lesafspraken. Ook gebruik ik dit emailadres om je op
de hoogte te stellen van mijn nieuwsbrief/ activiteiten die ik organiseer.

Natuurlijk beloof ik jullie NAW gegevens, emailadres en telefoonnummer niet door te verkopen aan
belangstellende partijen.
Paragraaf 2: Voor klanten en potentiele opdrachtgevers die mij inhuren als zangeres of zangcoach
Van opdrachtgevers die mij inhuren als zangeres of zangcoach bewaar ik:
-

de correspondentie, email en ook brieven
emailadressen
telefoonnummers

Deze informatie bewaar ik voor onbepaalde tijd, zowel digitaal als ‘hard-copy’. De correspondentie
gebruik ik om facturen te kunnen opstellen en terug te kunnen lezen welke afspraken er zijn
gemaakt. De emailadressen en telefoonnummers bewaar ik om contact te kunnen onderhouden.
Om potentiele opdrachtgevers te kunnen benaderen heb ik een digitaal acquisitie bestand. In dit
bestand bewaar ik telefoonnummers en emailadressen. Deze informatie heb verzameld door op
internet te zoeken.
De emailadressen van klanten en potentiele opdrachtgevers gebruik ik voor mijn nieuwsbrief.
Hiervoor kun je je altijd uitschrijven. Stuur mij gewoon een mailtje: sopraan@alinarozeboom.nl.
Ook deze gegevens zal ik nooit doorverkopen aan belangstellende partijen.
Paragraaf 3: jouw rechten
1. Recht op inzage: Als je wilt weten welke informatie ik van je heb opgeslagen dan kun je me
altijd een mailtje sturen.
2. Recht op rectificatie: Als je gegevens niet kloppen of zijn verandert kun je me mailen.
3. Recht op overdracht: Als de gegevens die ik opgeslagen mee wilt nemen naar een andere
dienstverlener dan mag dat.
4. Recht op wissen van gegevens: Als je wilt dat je gegevens niet langer door mij worden
bewaard.
Mijn gegevens:
Alina Rozeboom
sopraan@alinarozeboom.nl
alina_rozeboom@hotmail.com
06 – 4607 1256
KVK nummer: 61434949

