Privacywetgeving

BARTHELMANTEL.NL
neemt jouw privacy serieus
Zoals wellicht bekend, is met ingang van 25 mei 2018 een nieuwe Europese wet: Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wij informeren u over de manier hoe wij je persoonsgegevens
gebruiken. Als je vragen of opmerkingen hebt, dan vernemen we dat graag mondeling of per e-mail.

PRIVACYVERKLARING
barthelmantel.nl gevestigd aan Zonnenbergsedijk 2 – 77, 8111ND Heeten, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
contactgegevens
www.barthelmantel.nl
Zonnenbergsedijk 2 – 77
8111ND Heeten
Nederland
+(31)642537342
Bart Helmantel is de Functionaris Gegevensbescherming van barthelmantel.nl
Zij is te bereiken via info@barthelmantel.nl
1 – Persoonsgegevens die wij verwerken
“barthelmantel.nl” 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
− Adresgegevens (optioneel)
− Telefoonnummer (optioneel)
− E-mailadres
− geboortedatum (optioneel)
Voor alle deelnemers aan activiteiten van “barthelmantel.nl” (concerten, bijeenkomsten, muziekproducten,
workshops) hechten we veel waarden aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Je
gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk: informatie verstrekken over “barthelmantel.nl”.
barthelmantel.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt door reacties te geven op onze diensten. Als je later jouw reactie(s) wil
wijzigen en/ of verwijderen, stuur ons een mail naar music@barthelmantel.nl
2 – Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via music@barthelmantel.nl dan
verwijderen wij deze informatie.
3 – Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
“barthelmantel.nl” verwerkt jouw persoonsgegevens om jou te informeren over wetenswaardigheden en
actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende “barthelmantel.nl”
De gegevens die je invult als je een vraag hebt via het contactformulier worden slechts gebruikt om te
antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/ of andere e-mailaanvragen doet voor één van
onze diensten, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Tevens gebruiken we de gegevens als je een bijeenkomst of workshop volgt. Bij inschrijving van de
bijeenkomsten, workshops worden de gegevens overgenomen van het inschrijvingsformulier. Dit om op de
hoogte te zijn van persoonlijk relevante informatie. Ook om in contact te kunnen komen bij ziekte of
afwezigheid van de docent. De gegevens worden tevens gebruikt als je een muziekproduct van ons
afneemt. Ook gebruiken we gegevens voor een plaatsbewijs bij een concert of bijeenkomst.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze lessen, nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een workshop of
andere les en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten allen tijde jezelf weer
uitschrijven door een bericht te sturen naar music@barthelmantel.nl Je e-mailadres wordt dan meteen uit
ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
4 - Bewaartermijn
“barthelmantel.nl” bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden
verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke
verplichtingen te voldoen. Deze gegevens bewaren we op onze computer en op een externe harde schijf. De
gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens
langer te bewaren en/ of beschikbaar te houden.
5 – Delen van persoonsgegevens aan derden
“barthelmantel.nl” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
6 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
“barthelmantel.nl” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken
7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna we je
gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze
intrekking.
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens aan te passen.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek
indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om
jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de
verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het
overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk
verzoek doen. Onder schriftelijk wordt verstaan per e-mail. Je kunt het verzoek aan ons e-mailen via
music@barthelmantel.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je pricacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
4 weken, op jouw verzoek.
8 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

“barthelmantel.nl” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Via onze websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding zorgt
voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die we verwerken. Je ziet dit
door het sleutelicoontje in de browser in https://www.barthelmantel.nl
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons of via music@barthelmantel.nl
“barthelmantel.nl” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
9 – Wijzigingen
We behouden ten alle tijden het recht om ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden inwerking
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
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