Algemene Verordening Gegevensbescherming
Welke gegevens ga ik bij aanmelding van u gebruiken?
•
•
•
•
•
•
•

Namen
Geboortedatum leerling
Mailadressen
06 nummers
Huistelefoonnummer
Huisadres
Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens, verkregen via het aanmeldingsformulier, heb ik nodig voor:
•
•
•
•

het versturen van de facturen,
het controleren van het lesgeld,
het administratiekantoor die mijn boekhouding en belastingaangifte verzorgt,
de reguliere communicatie met u of uw kind

De gegevens sla ik op in een Excelbestand. Mijn administratiekantoor ontvangt de gegevens
van dit Excelbestand ook, vanwege de boekhouding en de Belastingaangifte. Een contract met
dit administratiekantoor komt binnenkort tot stand. Tevens sla ik het jaarlijkse pianolesrapport
van u of uw kind op in een Word-bestand.
Foto’s, filmpjes en audiobestandjes tijdens de pianoles
Op de pianoles zullen deze bestandjes per Whatsapp gemaakt en verstuurd worden. Ze dienen
ten behoeve van de les aan u of aan uw kind, bijvoorbeeld om een verkeerde hand- of
rughouding zichtbaar te maken, of een liedje juist hoorbaar. Bij het Whatsapp fotograferen en
appen van een verkeerde rughouding zal het gezicht van de leerling voor de helft zichtbaar
zijn (“en profil”). De Whatsapp wordt regelmatig opgeschoond.
Foto’s, filmpjes en audiobestandjes bij een voorstelling
Foto’s van u of uw kind die gemaakt zullen worden door derden, worden naar u toe gemaild
en bewaard op mijn computer.
Sociale media
Indien ik van u of uw kind een foto of filmpje wil maken en dit op mijn persoonlijke
Facebookpagina of op YouTube zou willen plaatsen, vraag ik u om schriftelijke toestemming.
Foto’s van pianolescadeautjes of composities van leerlingen plaats ik soms op mijn
persoonlijke Facebookpagina. Gezichten zijn hierbij niet zichtbaar, wel de voornaam van de
leerling.
Noors site ( https://www.noornuis.nl )
Indien ik een foto van uw of uw kind op mijn site zou willen plaatsen, vraag ik u om
schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die op mijn website worden gebruikt
De website noornuis.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bewaartermijn
Alle gegevens worden gedurende de lesjaren en de wettelijke bewaartermijn van de
Belastingdienst bewaard.
Verzoek
Op uw verzoek mail ik u alle gegevens die ik over u of uw kind heb. Op uw
verzoek verwijder ik zo mogelijk alle gegevens die ik over u of uw kind heb, uit mijn
geautomatiseerde systemen, behalve de gegevens die voor mijn lespraktijk wettelijk vereist
zijn.
Toestemming
Hierbij geef ik (naam): …………………………………………………
toestemming aan Noor Nuis/Nootdorp Toetsen voor het gebruiken van gegevens zoals
bovenstaand genoemd.
Datum: …………………………………………………
Plaats: ………………………………………………….
Eventuele uitzonderingen: ………………………………………………….
Handtekening: ………………………………………………….

