Privacy statement stichting Singing Stars
Stichting Singing Stars verwerkt persoonsgegevens van haar leden volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is bij wet geregeld hoe organisaties met persoonsgegevens
dienen om te gaan. Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.
In dit privacy statement vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen m.b.t. onze wijze van
verwerken, opslaan en raadplegen van deze persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en –verwerking
Het bestuur van stichting Singing Stars verwerkt persoonsgegevens van haar leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) om haar activiteiten uit te kunnen voeren.
Bij aanvang van het lidmaatschap zullen door/namens elke leerling de onder genoemde gegevens ter
beschikking worden gesteld door ouder/verzorger. De persoonsgegevens worden door het bestuur van
de stichting zorgvuldig bewaard en beheerd. Het aantal gegevens die worden verzamelt beperkt de
stichting tot die zaken welke zij minimaal nodig heeft om de stichting verantwoord te kunnen leiden.
Denk daarbij aan:
- naam en voornaam leerling
- geboortedatum leerling (voor indeling in de juiste groep)
- naam ouder/verzorger
- telefoonnummer ouder (bereikbaarheid voor spoedzaken m.b.t. de lessen, evt. calamiteiten tijdens de
lessen, maken van afspraken)
- mailadres ouder (regulier regelen van zaken, versturen nieuwsbrief, afspraken en betaling)
- leslocatie
Verder registreert de stichting de ontvangst van lesgelden of deelbetalingen en de presentie tijdens de
lessen. Andere gegevens zoals een tweede ouder met telefoonnummer en mailadres kan door ouders
worden opgegeven, maar is niet verplicht.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn volgens de wet gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid,
etnische gegevens of geloofsovertuiging.
De stichting verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Alleen in het geval de ouders aangeven dat
er met bepaalde gezondheidsklachten van de leerling gedurende de activiteiten van de stichting
rekening moet worden gehouden door de docent maakt zij daar een aantekening van.

Met welk doel verwerkt de stichting persoonsgegevens van leerlingen en ouders
Van iedere leerling heeft de stichting persoonsgegevens nodig om te weten om welke leerling het
gaat, in welke groep de leerling moet worden ingedeeld, op welke locatie hij/zij les gaat krijgen, naar
wie we het betaalverzoek moeten sturen voor het ontvangen van het lesgeld en hoe we de leerling en
de betreffende ouder/verzorger kunnen bereiken. Dit alles om de activiteiten van de stichting te
kunnen uitvoeren.

Stichting Singing Stars
Kruidenschans 91 – 2215 TS – Voorhout
www.singingstars.nl - singingstars@live.nl – KVK: 28110221

Beeldmateriaal
Foto’s en video’s worden beschouwd als persoonsgegevens. Het is mogelijk dat tijdens repetities,
voorstellingen of activiteiten beeld opnames (foto en/of video) worden gemaakt. Deze beeld opnames
kunnen worden gebruikt op social media en voor publicitaire doeleinden. Bij inschrijving van een
leerling zal de ouder/verzorger gevraagd worden voor toestemming middels ondertekening van het
reglement van de stichting.

Verwerken van gegevens online
Stichting Singing Stars verwerkt geen persoonsgegevens online. Voor het plaatsen van beeldmateriaal
op social media wordt toestemming gevraagd via het document “Reglementen stichting Singing Stars”.

Gegevensuitwisseling
Op geen enkele wijze en met geen enkele andere organisatie vindt uitwisseling van persoonsgegevens
plaats.

Bewaren van gegevens
Na beëindiging van het lidmaatschap blijven de verstrekte gegevens nog 2 jaar bewaard door de
stichting. Daarna worden de gegevens uit de ledenadministratie verwijderd.

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 singingstars@live.nl.

Beveiliging
Stichting Singing Stars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via singingstars@live.nl
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