
Privacyverklaring 

De Musicaja Zangschool Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in de privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

De Musicaja Zangschool Breda kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van 
het contactformulier op de website, door het invullen van een inschrijfformulier of per e-mail aan Musicaja heeft 
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

 Uw voor- en achternaam 
 Uw telefoonnummer 
 Uw e-mailadres 
 Bij deelname aan cursussen/activiteiten: de naam en evt. geboortedatum van de cursist 
 Bij deelname aan cursussen/activiteiten: uw adres 

Waarom Musicaja uw gegevens nodig heeft 

De Musicaja Zangschool Breda verwerkt uw persoonsgegevens om: 

 U per email te kunnen informeren over haar huidige en toekomstige cursussen en activiteiten.  
 Bij deelname aan cursussen/activiteiten: Uw (of uw kind) kind in een passende groep te kunnen 

plaatsen 
 Bij deelname aan cursussen/activiteiten: U telefonisch te kunnen bereiken indien nodig 
 Bij deelname aan cursussen/activiteiten: U een factuur te kunnen sturen 

Hoe lang Musicaja gegevens bewaart 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief bewaart de Musicaja Zangschool uw naam en e-
mailadres tot uw verzoek om uitschrijving. 
Andere persoonsgegevens bewaart Musicaja niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na 
uitschrijving van een cursus. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Musicaja Zangschool Breda verstrekt bovenstaande persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit strikt 
noodzakelijk is. Musicaja maakt wel gebruik van externe partijen voor haar boekhouding, website e.d.. Met 
deze partijen heeft Musicaja een Verwerkersovereenkomst. Ook deze partijen beschermen uw 
persoonsgegevens volgens de regels van de AVG. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@musicaja.nl. Musicaja zal (buiten de reguliere 
schoolvakanties) binnen drie weken op uw verzoek reageren. 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. 

Het beveiligen van de persoonsgegevens 

De Musicaja Zangschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We zullen uw gegevens nooit aan 
andere partijen doorverkopen. In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe 
dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende 
diensten. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. We werken met partijen die voldoen 
aan de AVG wetgeving. Het gaat hierbij om partijen die zorg dragen voor de boekhouding, website/webhosting 
en boekingen van de Musicaja Zangschool Breda. 
 
Verwerken van beeldmateriaal 

In het kader van promotieactiviteiten kunnen er tijdens de lessen of andere activiteiten (zoals het jaarconcert) 
foto’s en video’s worden gemaakt. De foto’s waar u/uw kind op staat, worden alleen met uw toestemming 



gebruikt op de website Musicaja (www.musicaja.nl), op Facebook, in persberichten en voor andere 
publiciteitsdoeleinden. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u hier wel of geen toestemming voor geeft. 

Sommige activiteiten (zoals de Pop-up koren) zijn openbaar toegankelijk en vinden plaats in openbare ruimte 
zoals een station of een park. Daarvoor hoeft er vooraf geen toestemming gevraagd te worden aan deelnemers. 
 
U heeft altijd het recht om de foto’s waar u/uw kind op staat te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 
om eventuele toestemming voor de verwerking van de foto’s in te trekken. Dit kunt u melden via 
info@musicaja.nl. Musicaja zal (buiten de reguliere schoolvakanties) binnen drie weken op uw verzoek 
reageren. 
 
Dit document wordt steeds aangepast aan de veranderende wetgeving en ontwikkelingen. 
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