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Stichting Hattrick
Percussion
Privacy Verklaring
In dit document staat de privacy verklaring van
Stichting Hattrick Percussion. Hierin wordt
omschreven wat er met jouw persoonlijke
gegevens wordt gedaan als die zijn verzameld
door onze stichting.
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Doel Gegevens

Je gegevens worden voor bepaalde doelen
ingezameld door Stichting Hattrick Percussion.
Het gebruik van deze gegevens wordt
hieronder toegelicht:
Het versturen van informatie
Ten eerste gebruikt Stichting Hattrick
Percussion jouw contactgegevens om je op de
hoogte te houden van optredens en andere
evenementen, en om je partijen en schema’s
op te kunnen sturen.
Contact opnemen
Met jouw gegevens kunnen wij contact
opnemen als er iets onverhoopt verandert of
als er iets aan de hand is waarbij contact
opnemen essentiëel bij is.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de
manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan
wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind
je hier ook al jouw rechten met betrekking tot
jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken
van die rechten. De privacyverklaring zal soms
gewijzigd worden door bijvoorbeeld
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de
verklaring periodiek te raadplegen.
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Ontvangers

Jouw gegevens worden bij Stichting Hattrick
Percussion centraal opgeslagen, waardoor het
gehele bestuur hier bij kan. Gegevens die je op
de site achterlaat (zoals door formulieren
invullen) worden door de website host en
servers opgeslagen.
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Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd
bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor
het uitvoeren voor activiteiten, tenzij we door
een wettelijke regeling jouw gegevens langer
moeten bewaren.
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Beveiliging

Stichting Hattrick Percussion is een muzikale
organisatie die lessen, workshops, trainingen
en optredens verzorgt.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen
fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
ons verzameld worden. Vanwege dit feit willen
we je informeren hoe wij daar mee omgaan en
hoe je jouw wensen rondom je gegevens
kenbaar kan maken.

De apparaten en systemen die jouw gegevens
bevatten zijn alleen bereikbaar met een
wachtwoord en/of vingerafdruk van een
bestuurslid.

Als je je niet prettig voelt rondom het gebruik
van jouw gegevens door Stichting Hattrick
Percussion, laat het ons dan weten! Dit kan je
doen via:
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info@hattrickpercussion.nl | 0611432640
Amsterdamseweg 471 | 6816 VK | Arnhem
BTW Nr. NL853323963 B01 | KvK 59114770

………………………………………………………….

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw
gegevens op te vragen door middel van
telefonisch of e-mail contact.
Recht op rectificatie
Als je gegevens niet (meer) kloppen, heb je het
recht om dit te laten rectificeren door ons.

Recht op overdracht
Als je overstapt naar een andere partij of
dienst, heb je het recht om de gegevens die bij
Stichting Hattrick Percussion staan opgeslagen
over te laten brengen naar de nieuwe partij.

altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk
respecteren.

Recht op wissen van gegevens
Wil je dat jouw gegevens bij ons niet langer
vastgelegd zijn? Dan kan je dit kenbaar laten
maken, en verwijderen wij jouw gegevens uit
ons bestand.

info@hattrickpercussion.nl | 0611432640
Amsterdamseweg 471 | 6816 VK | Arnhem
BTW Nr. NL853323963 B01 | KvK 59114770

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat
wij niet op de juiste manier met jouw gegevens
omgaan.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken?
Dan heb je het recht op het stoppen van het
gebruik van jouw persoonsgegevens.
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WhatsApp groepen

Om contact vlot en modern te laten verlopen,
maakt Stichting Hattrick Percussion gebruik
van WhatsApp groepen. Hiervoor zal je altijd
eerst een uitnodiging krijgen. Hierin kunnen
groepsleden jouw nummer lezen, en heb je het
recht om hieruit te stappen. Dit vooral vanwege
de gevoeligheid van een telefoonnummer.
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Plichten

Stichting Hattrick Percussion verwerkt
persoonsgegevens op grond van sociaal en
commercieel belang. Denk hierbij aan het
versturen van partijen, leskaarten en het
uitnodigen voor concerten. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die wij je vragen zijn de minimale
benodigde gegevens voor het aanbieden van
de diensten of producten. Als deze gegevens
niet worden aangeleverd, kunnen wij de
betreffende dienst niet leveren.
Mocht het nodig zijn om jouw gegevens te
delen met anderen, dan wordt eerst jouw
toestemming hiervoor gevraagd.
Stichting Hattrick Percussion behoudt zich het
recht gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel wanneer zij zich
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van Stichting Hattrick
Percussion te beschermen. Daarbij zullen wij

………………………………………………………….

Heb je toch vragen? Neem gerust contact op
via onderstaande gegevens.

Voor de wet AVG declareer ik,
[Naam]…………………………………….
Dat ik dit document zorgvuldig heb gelezen en
hiermee akkoord ga.
Handtekening:

……………………………………………………
…….

Inschrijfformulier Hattrick Percussion
In dit formulier kan je je gegevens zetten, waarna wij deze correct in onze database zetten. Als je al lid
bent, word je toch verzocht om dit document weer in te vullen, omdat:
-

Mogelijk je gegevens niet helemaal compleet zijn
Mogelijk je gegevens verouderd zijn
Je nu precies weet welke gegevens bij Stichting Hattrick Percussion bekend zijn

Dit formulier kan verstuurd worden naar info@hattrickpercussion.nl

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Straat, Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Ik, ……………………………, verklaar dat ik mijn gegevens correct heb ingevuld, en dat deze mogen
worden opgeslagen door Stichting Hattrick Percussion volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG).
Handtekening:

………………………………………………………….

Gebruik foto/video
Beste leerling/ouder/verzorger,
Bij onze stichting laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, concerten en lessen.
Ook jij/u(w) zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van jou/u(w) zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s
van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. Hattrick Percussion heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Wil je/u jouw/uw toestemming bespreken? We merken dat sommige leerlingen soms zelf een keuze
willen maken om foto’s te gebruiken, dit kan altijd besproken worden met een van onze bestuursleden.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
een nieuwe docent op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
Je/U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag je/u op een later
moment alsnog toestemming geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Bram Wenno

Hierbij verklaart ondergetekende, leerling/ouders/verzorger van ……………………………………..
dat foto’s en video’s door Stichting Hattrick Percussion gebruikt mogen worden*:

 in interne opnames die gedeeld worden met de leerlingen/ouders.
 op de website van Hattrick
 op promotie van Stichting Hattrick Percussion
 op sociale-media accounts van de stichting (Twitter, Facebook, Instagram)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

………………………………………………………….

Datum:

..............................................................................

Naam leerling/ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening leerling/ouder/verzorger:

..............................................................................

Toelichting gebruik formulier toestemming

Een toelichting op het gebruik van foto’s en video’s is te vinden in hoofdstuk 7 van de brochure
‘Privacy in 10 stappen’. Deze brochure kunt u lezen en downloaden via kn.nu/privacy. Dit
privacybeleid is op basis van het beleid van scholen.

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goedgeïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het
vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s’ is dat zeker niet. Als stichting mag je je het dus niet
zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een
‘opt-out’, en dit is in strijd met de wet.

Foto’s maken door ouders
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun
kinderen.

Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen
ouders er samen niet uit en dan wordt de stichting gevraagd om iets te regelen.

De stichting wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun
ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op
stichting kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld
verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens een stichtingactiviteit, of door
ouders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s.
Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kan de stichting regels voor het maken van foto’s op
stichting vastleggen in het privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol . Een
stichtinggebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De stichting
kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden verlenen zoals de (extreme) regel dat
fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.

………………………………………………………….

Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag is de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend.

Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de
privacy. De wet gaat ervan uit dat je als stichting mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder.
Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het
ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de stichting dus vertrouwen op de toestemming
als één ouder die geeft. Alleen als de stichting weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft)
tegen de toestemming is, mag de stichting niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de
stichting van beide ouders toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn
om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de
mededeling van één ouder ook voldoende.

Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te
gebruiken.

………………………………………………………….

