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Privacy Verklaring Gitaarles Driebergen 

Gitaarlespraktijk  

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Gitaarles Driebergen. Gitaarles 
Driebergen verzorgd gitaar- en ukelelelessen en verschillende cursussen, zoals ukelele, 
muziektheorie, podiumtraining, akkoorden op de gitaar in Driebergen-Rijsenburg. 
Contactadres privacy gerelateerde vragen: Sophia Plate s.plate@xs4all.nl. 

Gitaarles Driebergen  

De website van Gitaarles Driebergen gitaarlesdriebergen.com is voor iedereen toegankelijk. 
Deze is gemaakt voor geïnteresseerden in mijn aanbod van gitaarlessen en andere muzikale 
activiteiten. Ik registreer geen gegevens van bezoekers van de website voor commerciële 
doeleinden.  

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Als u informatie aanvraagt per mail, en inschrijft voor gitaarles, vraag ik persoonlijke 
gegevens van u via het inschrijfformulier. Ik verwerk deze gegevens vertrouwelijk en 
zorgvuldig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Gitaarles Driebergen kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 Voor- en achternaam van de leerling  
 Voor- en achternaam van de ouder en voorletters 
 Geboortedatum van de leerling  
 School van de leerling 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Bankrekening nummer 

De persoonsgegevens zijn nodig voor de gitaarlessen. 

Deze gegevens gebruik ik, om u op uw verzoek, te kunnen informeren over mijn gitaarlessen  
en voor het tot stand komen en uitvoeren van een overeenkomst tussen mij als docent en 
de ouder. Dit doe ik via telefoon of email. 
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Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

Gitaarles Driebergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het 
geven van het afgesproken instrumentaal-onderwijs en cursussen, om te voldoen aan 
daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden niet langer dan 
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Gegevens delen met anderen 

Gitaarles Driebergen verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden, alléén als 
het nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Iedere ouder heeft recht op inzage en correctie van de van hem vastgelegde gegevens.  

Publicatie foto- en filmmateriaal:  

Tijdens mijn gitaar- en ukelele-lessen, leerlingen presentaties en workshops kan er 
gefotografeerd worden of kunnen er video-opnames gemaakt worden. Voordat ik deze 
beelddragers gebruik voor mijn website, publicaties, brochures, advertenties, affiches of 
Social Media, zal ik altijd eerst toestemming daarvoor vragen aan de ouder/aan de leerling. 

Wijzigingen 

Ik heb het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Ik zal u op de hoogte 
stellen, als er een wijziging verwerkt is.  
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