Privacy verklaring
Janneke’s Muziekpraktijk
Jannekesmuziekpraktijk.nl
Jannekesmuziekwinkel.nl
KvK 60965541
Janneke’s Muziekpraktijk is een eenmanszaak, gevestigd te Velp (brabant), Vetwei 2, 5363 VL.
Eigenaar is Janneke Veekens.
info@jannekesmuziekpraktijk.nl
webshop@jannekesmuziekpraktijk.nl
06 531 838 01
Janneke’s Muziekpraktijk, waaronder ook jannekesmuziekpraktijk.nl en jannekesmuziekwinkel.nl
vallen, vraagt bij inschrijving voor lessen en bij aankoop van producten naar uw persoonsgegevens. In
deze privacy verklaring vindt u waar deze gegevens voor worden gebruikt en hoe wij deze bewaren.
Welk persoonsgegevens vragen wij:
-

Leerlingen van de muziekpraktijk: naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer en
geboortedatum.
Klanten van de webshop die een bestelling plaatsen: naam, adres, woonplaats, email en
telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt
-

Het afhandelen en leveren van uw inschrijving bij de muziekpraktijk of bestelling in de
webshop.
Om u te kunnen bereiken voor het uitvoeren van onze diensten
Voor wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte en het bijhouden van een crediteurenen debiteurenadministratie.
Het toesturen van lesovereenkomsten met gemaakte afspraken
Het toesturen van de algemene voorwaarden
Het toesturen van relevante informatie over lessen en/of producten.
Het toesturen van emails met belangrijke informatie over uitval van lessen, mededelingen
over de lessen, activiteiten.
Het gereedmaken van diploma’s, enkel voor leerlingen van de muziekpraktijk
Het toesturen van kleine attenties: bijvoorbeeld (kerst)kaarten.

Bewaartermijn van de gegevens
Gegevens worden 24 maanden bewaard na het laatste contactmoment met de muziekpraktijk of de
webshop.
NAW gegevens worden 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting rond de
debiteuren en crediteuren administratie.

Maatregelen
- De devices waar de gegevens op worden bewaard is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.
- Er is een verwerkersovereenkomst met de webhosting en het administratiekantoor.
- De muziekpraktijk wordt bij afwezigheid afgesloten.

Het recht om te worden vergeten
U heeft het zogenoemde recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u te allen tijden kunt
verzoeken uit het databestand verwijderd te worden, voor zover dit mogelijk is binnen de wettelijke
regelgeving. Blijft u bijvoorbeeld als leerling verbonden aan Janneke’s muziekpraktijk, dan zullen
gegevens bewaard blijven om facturering mogelijk te maken. Ook na uitschrijving moeten NAW
gegevens 7 jaar worden bewaard voor de belastingdienst.
Vragen of verzoek voor het verwijderen van uw gegevens kunt u per mail sturen naar
info@jannekesmuziekpraktijk.nl

Cookies in de webshop
Janneke’s Muziekwinkel maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan onze webshop wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Janneke’s Muziekwinkel gebruikt cookies puur voor de technische
functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de webshop naar behoren functioneert en dat uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt voor het optimaliseren
van de webshop.
Bij uw bezoek aan de webshop wordt u geïnformeerd over de cookies en vragen wij toestemming
voor het plaatsen ervan, dit gebeurd via de zogenaamde cookiemelding. U kunt zich afmelden voor
cookies in de instellingen van uw interbrowser.

