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Vocal Music is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder benoemd in
deze privacyverklaring volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.
Gegevens: welke en waarom?
Vocal Music verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan Vocal Music heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik wij verwerken
- Voor- en achternaam (ook van evt. betalingsplichtigen bij minderjarigheid)
- Geslacht
- Geboortedatum
- Bedrijfsnaam/naam organisatie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met het:
- u te kunnen bereiken wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- het sturen van een factuur en het afhandelen van uw betaling
- u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
- om diensten bij u af te leveren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hiervoor genoemde zaken/diensten te
realiseren. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er sprake is van een zakelijke relatie.
Verstrekking aan derden:

Vocal Music verstrekt uw persoonsgegevens in niet aan derden, behalve als u hier zelf uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven. Uitzondering hierop is als de verstrekking van uw gegevens nodig is
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Vocal Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vocalmusic.nl

Publicaties:

Indien wij iets zouden willen publiceren waar u herkenbaar bent (op beeld of geluid) wordt u te allen
tijde gevraagd om uitdrukkelijke toestemming te geven voor de publicatie(s). Bij minderjarigheid (18-)
wordt ook de ouders/verzorgers gevraagd om toestemming voor publicatie.
Website:

Om uw persoonsgegevens te beschermen via of door gebruikmaking van onze website heeft Vocal Music
een overeenkomst getekend Multimove. Multimove verzorgt ook de hosting van de website van
Vocal Music. U kunt deze overeenkomst HIER lezen.
Corrigeren of verwijderen:
en,

aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vocal Music en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering
van uw persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door
uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens willen wij u er op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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