Privacyverklaring - versie 14 mei 2018
Arion Muzikale Activiteiten verlangt de volgende gegevens van leerlingen:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum (in verband met de btw-vrijstelling voor kinderen)
● Adresgegevens
● E-mailadres (bij kinderen: het emailadres van de ouder)
● Telefoonnummer (bij kinderen: het telefoonnummer van de ouder)
● Aanhef, voorletters en achternaam van de ouder/verzorger (enkel bij kinderen)
● Naam school (enkel bij kinderen; nodig voor eventuele kortingsregelingen)
● Naam BSO (enkel bij kinderen; nodig voor eventueel lastminute contact bij lesuitval)
● Upas-gegevens (indien van toepassing)
Rechtsgronden
Bij inschrijving geeft u toestemming dat wij deze gegevens opslaan en verwerken.
Een deel van deze administratieve gegevens hebben wij nodig voor de belastingaangifte en onze boekhouding.
Wij zijn wettelijk verplicht om dergelijke gegevens zeven jaar te bewaren met het oog op eventuele controles
door de belastingdienst. De overige persoonsgegevens zijn nodig voor communicatie omtrent de lessen.
Bewaartermijnen
Arion houdt zich zoals hierboven toegelicht aan de wettelijke bewaartermijn (zeven jaar) voor fiscale
gegevens. Voor overige gegevens geldt dat wij deze gedurende drie jaar na het eind van de cursus bewaren.
Doel hiervan is het versimpelen van opvolging van lessen en activiteiten, zoals verlenging van inschrijvingen.
Van cursisten die daar expliciet om verzoeken worden de gegevens direct na het afsluiten van een
cursusperiode verwijderd uit ons bestand.
Delen met derden
De verantwoording over de leerlingenadministratie en boekhouding draagt Astrid Bleys, handelend onder
Arion Muzikale Activiteiten. Binnen Arion is een administratief assistent belast met het dagelijks beheer en het
verwerken van de administratieve data en persoonsgegevens. Een deel van de gegevens wordt bewaard in een
beveiligde cloud-omgeving. Er wordt gewerkt op computers en telefoons die beveiligd zijn middels pincodes.
Als externe partij heeft Administratiekantoor R.M. Van Veen toegang tot de betalingsgegevens; doel hiervan is
het opstellen van de jaarstukken en belastingaangiftes. Administratiekantoor R.M. Van Veen handelt conform
deze privacyverklaring.
Gegevens inzien of verwijderen
U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens er op uw naam in de administratie van Arion
vastgelegd zijn. Cursisten hebben recht op correctie of verwijdering van hun gegevens als ze daarnaar vragen.
Klachten
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Arion bovengenoemde niet
naleeft.
Contact
Arion Muzikale Activiteiten
Astrid Bleys
info@arion-muziek.nl
06-552 65 943
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