
   , Privacy Statement NELE MENNES
(  :   ,   )handelsnaam kvk Miss Mennes Music Theatre & Dance

   ,        ten behoeve van AVG de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich 
 25  2018   vanaf mei aan moet houden

:identiteit   ,    Miss Mennes Music Theatre & Dance
:contactgegevens  Nele Mennes

 71Lijsterbesstraat
2563   KR Den Haag
Nederland

: +31/614362346tel
: email .info@nelemennes com

  :doel bewaren gegevens
*    ter opstelling van facturen

  7  (    )bewaartermijn jaar wettelijk vastgestelde bewaartermijn boekhouding→
*   (  )  ter interne tussen ons communicatie

 :   bewaartermijn tot opzegging contact→
*     . . .   ter verstrekking van informatie m b t mijn podiumkunsten

    bewaartermijn tot opzegging contact→

   :welke persoonsgegevens bewaar ik
*   ;  ter opstelling facturen en
*   (  )  ter interne tussen ons communicatie

 , , , , naam adres telefoonnummer emailadres→
   - /  ;waar nodig bankrekening en of KVKnummer→
   ; waar nodig bedrijfsgegevens→
   (waar nodig→   ) bv bij lesgeven geboortedatum

*     . .    ter verstrekking van informatie m b t mijn podiumkunsten
 , , naam emaildres woonplaats→

    :waar bewaar ik uw gegevens
*   /    persoonlijke mailaccount en of persoonlijke harde schijf

           -Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen en maak back
          /  . ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke technische incidenten

    ,   Privacy Statement Miss Mennes Music Theatre & Dance
 1  2pg van

mailto:info@nelemennes.com


    ,     Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen is met toestemming van de 
   .ouders of wettelijke voogd

  ,       ;    In sommige gevallen bv bij het versturen van een nieuwsbrief of bij de
   ,  verwerking van boekhoudkundige zaken is   ,   Miss Mennes Music Theatre &

Dance       . genoodzaakt een derde partij in te schakelen
        , Bij verwerking van uw persoonsgegevens door een derde partij     zie ik erop toe
    ,     een verwerkersovereenkomst af te sluiten ten einde uw persoonsgegevens goed 

 .te beschermen

    Alle personen die namens   ,   Miss Mennes Music Theatre & Dance   van je gegevens 
  ,     . kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

  Miss Mennes        .verstrekt geen gegevens aan partijen buiten de EU

        ,   ,  ,  U heeft het recht uw gegevens op te vragen in te zien te wijzigen te
; verwijderen

      /     ;  bezwaar te maken tegen de verwerking en of verstrekking aan derden ervan

          In sommige gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of
 ; contractueel verplicht

     ,    ,    Wanneer er sprake is van profilering wordt er gemeld waarom en wat de
  .gevolgen hiervan zijn

       ,   ,  :Ik verklaar bij deze enkel de noodzakelijke gegevens en niet meer te verwerken
*   ; obv uw toestemming of
*       ; noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of
*        . noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

     ,         Eventuele wijzigingen in het privacy statement zijn ten alle tijde in te zien op
. .wwwnelemennes com.      25  2018.De laatste aanpassing gebeurde op mei

        ? Vragen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens
     .Neem dan contact met mij op

    ?  Nog vragen over de AVG
    Dan kunt u terecht  op . .wwwautoriteitpersoonsgegevens nl
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