AKKOORD VERKLARING VERWERKEN VAN GEGEVENS IN DE ZIN VAN DE
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING

Beste (ouders/verzorgers van) betrokkenen bij de Stichting Musical Stella Duce,
AVG
Het is u vast en zeker niet ontgaan dat per 25 mei jl de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van kracht is geworden. De wetgeving heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen. Wij
moeten als Stichting een aantal zaken goed vastleggen t.w.:
•
•
•
•

Welke persoonsgegevens (waaronder ook foto’s en video’s) bewaren we
Waarom bewaren we deze gegevens (doel)
Waarvoor gebruiken we deze gegevens
Hoelang gebruiken we deze gegevens

U heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen.
Welke gegevens we bewaren, waarom, waarvoor en hoelang we ze bewaren is vastgelegd in onze
Privacy Policy. Deze staat gepubliceerd op onze site www.stichtingmusicalstelladuce.nl
Als wij, persoonsgegevens doorgeven, zullen wij een verwerkingsovereenkomst aangaan.
Hierin staat beschreven wat de ontvanger van de gegevens hiermee kunnen en mogen doen.
Te denken valt aan de Gemeente Venlo, provinciale staten, LFA (Limburgse Federatie voor
Amateurtoneel) en Stichting Stella Duce .
Met de vrijwilligers, docenten en bestuurders binnen Stichting Musica Stella Duce dient een
geheimhoudingsverklaring te worden afgesloten .Hierin staat omschreven waar de
persoonsgegevens wel en niet voor gebruikt mogen worden.

Datalek
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waarbij deze gegevens zijn
gelekt, bijvoorbeeld ten gevolge van:
•
•
•

Het kwijtraken van een USB stick met persoonsgegevens
Een mailing met alle e-mail adressen gestuurd via: Aan of CC ipv aan BCC
Een inbraak in een computer met persoonsgegevens door een hacker

Dit soort voorvallen moeten gemeld worden aan het bestuur dat vervolgens bepaald of er een
melding moet worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van de privacy bescherming) en aan de personen van wie gegevens zijn
gelekt. Doen we dit niet kunnen we aanzienlijke boetes oplopen van de genoemde autoriteit.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de door u verstrekte
persoonsgegevens of een deel daarvan, door ons of één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht
om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of in opdracht van u direct aan
een andere partij. De stichting kan u vragen om een identificatie alvorens de stichting ingaat op uw
verzoek. Als u de stichting toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht deze
toestemming in te trekken. Andere wetgeving kan echter het verwijderen van persoonsgegevens
vóór het verstrijken van een bepaald periode verbieden.
Klachten
Mocht u een klacht hebben op de verwerking van uw gegevens, dan vinden we dat heel vervelend.
Wij vragen u dan ook hierover direct contact met ons op te nemen. We proberen de klachten in
overleg met u op te lossen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact
met ons op.
Contactgegevens
info@smsd.nl

