Privacystatement
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met het geven van gitaarlessen
verzamel ik een aantal gegevens van je. Deze gegevens worden niet onnodig
gedeeld met derde partijen en worden alleen gebruikt voor zaken die betrekking
hebben op de lessen.
Verzamelen van gegevens
Voor de gitaarlessen heb ik de volgende gegevens van je nodig.
- adres
- telefoonnummer
- mailadres
Het adres en mailadres gebruik ik voor het factureren. Wegens een wettelijke
verplichting moet het adres op de factuur staan. Het mailadres wordt gebruikt om
facturen naartoe te sturen. Bij het niet ontvangen van deze gegevens kan er geen
facturatie plaatsvinden en kunnen er dus geen lessen worden afgenomen.
Bij het volgen van gitaarlessen is het nodig om om de lessen heen met elkaar te
kunnen communiceren over bijvoorbeeld afwijkende lestijden, toesturen van lesstof
of afmeldingen. Om deze communicatie goed te laten verlopen maak ik gebruik van
je telefoonnummer, voor communicatie op de korte termijn, en je mailadres, voor
communicatie over zaken die langer kunnen wachten of het toesturen van lesstof.
Wie krijgt je gegevens nog meer te zien?
Voor mijn boekhouding gebruik ik heb online programma Moneybird. Dit programma
zorgt ervoor dat je de facturen krijgt en maakt voor mij een overzicht van de betaalde
en onbetaalde facturen. Mijn boekhouding wordt gedaan door Ekkeko. Ook zij krijgen
de facturen met je adresgegevens te zien.
Recht op inzage en wijzigen
Je hebt het recht om op verzoek de door mij verzamelde gegevens in te zien. Het
verzoek kun je mailen naar rubengitaarles@gmail.com. Ook heb je het recht om je
gegevens te laten wijzigen.
Verwijdering van gegevens
Het verwijderen van je gegevens uit het register gebeurt als de lessen zijn opgezegd
binnen een maand nadat de laatste uitstaande factuur is betaald. De facturen bewaar
ik langer. Hiervoor geldt een wettelijke termijn waar ik me aan houd.
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