Privacyregels Slagwerkschool Rondomtrom;
I.v.m. met de wet op de privacy, willen we jullie het volgende vertellen:
Wat we van jullie aan persoonsgegevens opslaan is jullie naam, adres, telefoonnummer,emailadres en
je geboortedatum, zoals op het inschrijfformulier wordt gevraagd.. Deze gegevens, bewaren we in ons
systeem tot maximaal 7 jaar. Wij alleen hebben daar toegang toe. De oudere gegevens staan bij ons
op papier op een lijst die in een map zit. Dat is ook het enige wat er met jullie gegevens gebeurt. De
lijst van het huidige blok hebben we per lesplaats altijd bij ons om in geval van nood meteen contact
met je te maken.
We hebben jullie naw gegevens nodig om je info te mailen of te appen over lesafspraken, het
plotseling vervallen van een les door ziekte of andere oorzaken, over optredens, gezamenlijke les
avonden enz. Je geboortedatum hebben we nodig om het juiste lesgeld te berekenen.
We hebben jullie gegevens nooit gebruikt om aan derden door te geven of te verkopen of om reclame
mee te maken en zullen dat ook in de toekomst niet doen.
Wij stellen jullie gegevens aan niemand beschikbaar, ook niet aan medeleerlingen. Als jullie onderling
contact met elkaar willen, is dat jullie eigen beslissing. Als er al iemand via ons een adres van een
medeleerling vraagt, zullen wij altijd eerst om toestemming vragen of we dit wel door mogen geven.
We zetten jullie gegevens ook niet online.
Als we een mail uitdoen naar grote groepen leerlingen, zetten we de emailadressen altijd in BCC. Dat
hebben we in het verleden altijd al gedaan en blijven dat ook doen.
Van leerlingen die 7 jaar geleden les hadden tot heden bewaren we de gegevens . Dit i.v.m. onze
fiscale verplichtingen. Zoals de wet aangeeft worden alle financiële gegevens na 7 jaar verwijderd
Op het inschrijfformulier zullen we voortaan vragen of we jullie gegevens mogen hebben en bewaren.
Tevens zullen we vragen of we foto’s en films van onze optredens en aanverwante gebeurtenissen
mogen maken en eventueel mogen publiceren. Mocht je dit niet willen is het verstandig niet in het
openbaar mee te komen spelen. Het is niet te voorkomen dat bijv. vreemden of journalisten een
opname van onze groep maken als we optreden. Door je handtekening te zetten geef je ons daar
allemaal toestemming voor.
Voor leerlingen onder de 18 jaar vragen we de ouders het formulier te ondertekenen. Dus vragen we
hun daarbij ook om toestemming i.v.m. de wet op de privacy
Als je wilt kun je op afspraak ( Wij hebben ook recht op privacy ) bij ons komen kijken hoe een en
ander wordt bewaard.
Als je niet wilt dat we je gegevens bewaren maak dat dan kenbaar dan zullen we deze verwijderen..
Als je het er niet mee eens bent dat we je gegevens op bovenstaande manier bewaren kunnen we je
helaas niet inschrijven als leerling.

