Privacyverklaring Muziekschool Scherpenzeel
Privacy en veiligheid
Als leerling van Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel laat u persoonlijke gegevens bij ons achter
zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum. Wij vertellen u graag wat wij
daarmee doen. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, laat het ons dan weten.
Heel veilig
Alle gegevens die u bij ons achterlaat zijn veilig bij ons. Wij verkopen ze niet en niemand kan erbij.
Wij verstrekken uiteraard uw gegevens, behalve de financiële gegevens, aan onze docenten.
Eveneens verstrekken wij één keer per jaar informatie aan de gemeente betreffende de betaling van
de lesgelden i.v.m. uw subsidieaanvraag.
Onze instrumenten aan u uitlenen
Voor het uitlenen van onze instrumenten hebben wij uw gegevens ook nodig, deze vult u in op de
zgn. bruikleenovereenkomst. Deze gegevens zijn alleen bij onze administratie en de betreffende
docent bekend.
Automatische incasso
Het lesgeld kunt u ook automatisch, via een incasso, betalen. Dit geeft u aan bij het ondertekenen
van de lesovereenkomst. Wij gebruiken uw bankgegevens om dit door de bank te laten regelen. Wij
doen dit alleen als u ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Herinneringen en aanmaningen
Wij gebruiken uw gegevens voor het versturen van een herinnering als u via een factuur het lesgeld
voldoet.
Nieuwsbrieven
Gemiddeld 4 keer per jaar ontvangt u onze Nieuwsbrief via het door u opgegeven e-mailadres. U
kunt zich altijd afmelden voor deze Nieuwsbrief
Wettelijke verplichting
Het kan zijn dat een overheidsinstantie zoals politie of justitie ons verplicht om gegevens van u door
te geven . Dat doen wij dan alleen als wij dat echt wettelijk verplicht zijn.
Wat doen wij niet met uw gegevens?
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan anderen.

Social Media
Wij zijn te vinden op Facebook.
Van openbare bijeenkomsten plaatsen wij foto’s op FB en onze website.
Bewaren gegevens
Wij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn. Dat betekent dat wij in principe uw
gegevens zullen verwijderen uit onze administratie op het moment dat u de lesovereenkomst
beëindigd hebt. Tevens zullen wij papieren documenten waarin uw gegevens staan, vernietigen.
Wijzigingen
Als wij dit privacystatement wijzigen, zullen wij dat duidelijk vermelden op onze website. Wij laten
het dan ook weten via onze Nieuwsbrief.
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