PRIVACYVERKLARING
Ter inleiding
De Stichting Muziekkamer Assen gebruikt persoonsgegevens van abonnementhouders,
belangstellenden en relaties en heeft om die reden deze privacyverklaring opgesteld.
Deze Privacyverklaring is voorlopig. We willen met deze verklaring weergeven dat we volledig in de
geest van de nieuwe Privacywet beogen te werken, en naarmate de volledige juridische ins en outs
van de nieuwe wet ons duidelijk worden, ook naar de letter van de wet.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Muziekkamer Assen (SMA) kan persoonsgegevens van u verwerken, indien u gebruik maakt
van de diensten van SMA, en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website van SMA verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van
(werknemers van) dienstverlenende instanties (relaties) en sponsoren.
Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen zeer serieus en zullen deze
gegevens nooit aan derden verstrekken.
SMA kan de volgende gegevens verwerken:





Uw initialen, voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres

Waarom SMA gegevens nodig heeft
SMA verwerkt uw persoonsgegevens om u per post, email of telefoon te kunnen benaderen, als u
daarom verzoekt, of om u te informeren over de diensten (het verzorgen van concerten) van SMA.

Hoelang SMA gegevens bewaart
SMA bewaart uw gegevens totdat u aangeeft, niet langer informatie van SMA te willen ontvangen of
niet langer anderszins een relatie te willen onderhouden met SMA. Zie hiervoor ook “Website /
Nieuwsbrief” en “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”. SMA bewaart de gegevens van een
seizoen tot aanvang van het volgende seizoen.

Beveiliging tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik
Uw persoonsgegevens worden op een privé-PC bewaard. Deze PC wordt beveiligd met een
wachtwoord en met software, bedoeld om indringen via het internet te voorkomen.

Delen met anderen
SMA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u. Zo’n situatie komt voor wanneer SMA voor het Extra-abonnement uw
gegevens doorgeeft aan theater DNK. In voorkomende gevallen kunnen uw gegevens gedeeld
worden met derden, maar uitsluitend na uw schriftelijke instemming dan wel goedkeuring per email.

Website / Nieuwsbrief
SMA houdt geen gegevens bij m.b.t. uw bezoek aan de website. SMA maakt geen gebruik van
cookies. U kunt u via de website aanmelden voor onze Nieuwsbrief. Uitschrijven kan via een
antwoord onderaan op een ontvangen Nieuwsbrief: “afmelden voor deze Nieuwsbrief”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (doen) verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muziekkamer.nl. SMA zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Eventuele klachten over de gegevensverwerking door SMA kunnen worden gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

