t.a.v. Muziek op Schootdocenten

Stichting Muziek met het Jonge Kind

Betreft: Privacyverklaring register gediplomeerde Muziek op Schootdocenten
Datum: 10-05-2018

Jouw privacy is voor de Stichting Muziek op Schoot ook van groot belang. Wij houden
ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat
wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens
we van jou hebben en waarvoor we deze gebruiken

Als je na het lezen van onderstaande tekst nog vragen hebt, kun je ons mailen op
info@muziekmethetjongekind.nl

De wet noemt onderstaande gegevens "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen
mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Deze uitleg en
extra informatie lees je hieronder:

We bewaren de volgende persoonsgegevens:
Voornaam en achternaam:

Voor de registratie van gecertificeerde Muziek op Schootdocenten. De naam Muziek op
Schoot is beschermd en mag enkel gebruikt worden door gediplomeerde docenten.
Telefoonnummer /Adres/ E-mail:

Om bij vacatures en verwante zaken contact op te nemen. via de e-mail worden tevens
voor Muziek op Schootdocenten enkele nieuwsbrieven per jaar toegestuurd met
informatie betreffende het vak.
Geslacht:

Om je op de juiste manier aan te kunnen spreken
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Geboortedatum/ Jaar van diplomering:

Voor het overzicht rondom diplomering en ev. pensionering
Gegevens over overige opleidingen/diploma’s:

Zoals aan ons doorgegeven is bij het volgen van de opleiding. Benodigd voor
vacatures/opdrachten die verschillende vakgebieden beslaan.
Extra informatie
In elke nieuwsbrief staat een afmeldlink waarmee je je kunt afmelden voor de

nieuwsbrief. Ontvang je deze nieuwsbrief niet, dan ben je hiervoor al afgemeld.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar
info@muziekmethetjongekind.nl

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de
wet zegt dat dat moet of als dat nodig is voor onze taken. In dat laatste geval zullen
we ons best doen om je hiervan op de hoogte te brengen.

Wij werken soms samen met derden, zoals collega’s die helpen bij bestuurstaken
waarvoor gegevens nodig zijn. En met het bedrijf dat ons de nieuwsbriefmodule

sponsort. Zij ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn voor hun taak en sluiten
daarvoor een verwerkersovereenkomst af, waarin beveiliging en de privacy van de
gegevens worden gegarandeerd. Na beëindiging van deze taak worden de gegevens
die ontvangen zijn verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe
versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je
altijd contact met ons opnemen.
Je hebt de volgende rechten:
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• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van jou
hebben

• het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je
persoonsgegevens

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens
Zo kun je aangeven dat je wél geregistreerd wilt blijven als gediplomeerd Muziek op
Schootdocent, maar níet door ons benaderd wil worden voor vacatures (bijvoorbeeld
als je niet meer werkzaam bent in dit vakgebied).

Ook kun je juist aanvullende gegevens aan ons verstrekken, zoals een andere
opleiding die je hebt gevolgd en die relevant is voor het werkgebied, waardoor we je
voor gespecialiseerde vacatures, aanvragen of werkzaamheden kunnen benaderen.
We geven bij vacatures niet jouw gegevens door aan de aanvrager.
We mailen jou de gegevens van de aanvrager waarna je zelf contact kunt opnemen bij
interesse. Alleen wanneer het een openbare website betreft kunnen we wel jouw
website doorgeven aan de aanvrager.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een
klacht in te dienen.
Contactgegevens

Félice van der Sande

voorzitter Stichting Muziek op Schoot & Stichting Muziek met het Jonge Kind
e-mail: info@muziekmethetjongekind.nl
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