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1. Protocol verwerking persoonsgegevens 
 
Muziek school Sennalive Produkties verzamelt persoonsgegevens. 
Per 25 mei 2018 is de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht en is het dus 
belangrijk hierover duidelijk en transparant te communiceren. 
 
1.1 Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar die persoon herleid kunnen worden, spreken we over 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam 
samen met geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar 
zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Voor meer 
informatie over het delen van foto’s en video’s zie hoofdstuk “media en social media”.  
 
1.2 Van wie verwerkt Sennalive Produkties persoonsgegevens? 
Sennalive Produkties verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie SennaLive direct of indirect 
een relatie heeft, willen krijgen of heeft gehad. Dat zijn: 
- leerlingen van Sennalive Produkties; 
- personen die informatie opvragen via de website;  
- personen die gebruik willen maken van de studio voor het maken van opnames; 
- relaties welke Sennalive Produkties opbouwt om in samenwerking muziek te maken; 
- personen die Sennalive Produkties inhuurt voor entertainment.  
 
1.3 Welke gegevens verzamelt Sennalive Produkties? 
Gegevens die nodig zijn wanneer deze leerling lid wordt bij Sennalive Produkties: 
voor-/achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum 
(i.v.m. eventuele BTW-vrijstelling en verjaardagen), bankrekeningnummer + gegevens begunstigde. 
 
Personen die informatie opvragen via de website: 
Van personen die via de website reageren, wordt naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. 
 
Personen die gebruik willen maken van de studio voor het maken van opnames; 
Van personen die gebruik willen maken van de studio voor het maken van opnames wordt naam, 
telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens genoteerd.  
 
Relaties welke Sennalive Produkties opbouwt om in samenwerking muziek te maken; 
Van relaties welke Sennalive Produkties opbouwt om in samenwerking muziek te maken worden 
naam, telefoonnummer, e-mailadres en factuurgegevens genoteerd.  
 
Personen die Sennalive Produkties inhuren voor entertainment.  
Van personen die Sennalive Produkties inhuren voor entertainment worden naam, telefoonnummer, 
e-mailadres en factuurgegevens genoteerd.  
 
1.4 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens? 
De eigenaar van Sennalive Produkties, genaamd Stephen Huizen, beheert de persoonsgegevens 
binnen de ledenadministratie. Deze is mede de functionaris voor gegevensbescherming (FG 'er) en 
vanuit deze functie eindverantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Gegevens 
worden verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom lesgeld, versturen van 
nieuwsbrieven, op de hoogte stellen van veranderingen van lesgelden en worden niet aan derden 
verstrekt. 
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1.5 Verstrekking aan derden 
De gegevens die wij ontvangen van een persoon kunnen gedeeld worden omdat dit nodig is ter 
uitvoering van onderstaande. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Aanvragen van jeugdsubsidie;  
- Gegevens verstrekken aan incassobureau in geval van wanbetaling. 

 
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
1.6 Minderjarigen 
Sennalive Produkties verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.  
 
1.7 Hoe gaat Sennalive Produkties met persoonsgegevens om? 
De persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan zeven jaar verwerkt en bewaard. Dit 
termijn is vastgelegd in de belastingwet. De gegevens zijn opgeslagen binnen één afgeschermd en 
beveiligd computersysteem, waarbinnen alleen Stephen Huizen geautoriseerd is om de gegevens in 
te zien. 
 
1.8 Rechten omtrent persoonsgegevens 
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens 
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om zijn persoonsgegevens over te 
dragen aan henzelf en of derden. Sennalive Produkties kan vragen om u te legitimeren alvorens er 
gehoor gegeven wordt aan dit verzoek.  
Indien de betrokkene wenst dat zijn/haar gegevens verwijderd wordt, dan zal Sennalive Produkties 
dit doen, en tevens de gegevens verwijderen welke verstrekt zijn aan derden.  
 
1.9 Klacht over verwerking van de persoonsgegevens 
Wanneer de betrokkene een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens dan verzoekt 
Sennalive Produkties de betrokkene zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Er zal dan zeker 
geprobeerd worden om hier samen uit te komen.  
 
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. De betrokkene kan hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
1.10 Wijzigingen in het AVG protocol 
Bij wijzigingen binnen het AVG protocol welke van cruciaal belang zijn, wordt de betrokkene hiervan 
via de mail ingelicht. Daarnaast zullen wijzigingen bijgehouden worden in dit document welke op de 
website te vinden is. De betrokkene wordt verzocht met regelmaat het protocol door te nemen. Er 
staat tevens een datum vermeld wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.  
 
1.11 Website 
Dit protocol is alleen van toepassing bij Sennalive Produkties. U kan via de website door gelinkt 
worden naar externe websites. Andere websites hebben hun eigen AVG protocol.  
 
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat 
deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan 
de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het 
verleden heeft gedaan*.  
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Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies 
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technische 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  
 
U kunt u toestemming voor cookies altijd weer intrekken. Dit kunt u doen door uw internet 
instellingen te wijzigen.  
 
*tekst is afkomstig van de volgende website: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) 

 
1.12 Contact 
Indien de betrokkene vragen heeft omtrent de persoonsgegevens of een verzoek wil doen tot 
wijziging, inzage en/of verwijdering van de persoonsgegevens dan kunt op contact opnemen met 
Sennalive Produkties middels onderstaande gegevens.  
 

1.13 Wat gebeurt er bij een 'data-lek'? 
We spreken van een data-lek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang 
tot die gegevens zouden mogen hebben. Een data-lek is het gevolg van een beveiligingsprobleem of 
bij een cyberaanval. 
Binnen 72 uur nadat het data-lek is geconstateerd, meldt de FG 'er dit aan leerlingen en relaties. 
Daarnaast doet de FG 'er melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wat betreft de procedure 
volgt de FG 'er de stappen zoals beschreven in de wet AVG. 
 
1.14 Media & Social Media  
Sennalive Produkties maakt vaak foto’s en/of video’s met de volgende bestemming: 

- Voor de leerling zelf en/of ouder, voogd of wettelijk verantwoordelijke; 
- Website 
- Social Media 

 
Sennalive Produkties heeft de volgende social media kanalen: 

- Website – www.sennalive.com;  
- What’s app – Stephen Huizen 06-28625242; 
- Instagram – SennaliveProdukties; 
- Facebook – Stephen Huizen, Sennalive Produkties, Sennalive gaat live. 

 
Middels het formulier bijgevoegd in de bijlagen, Toestemmingsverklaring AVG bijlage 1, wordt de 
betrokkene onder andere gevraagd toestemming te geven voor het maken en plaatsen van media.  
 
1.15 Toestemming 
De betrokkene wordt gevraagd bij inschrijving wel of geen toestemming te geven tot het verlenen 
van persoonsgegevens en het delen van media via de Social Media kanalen. Wanneer de betrokkene 
contact opneemt via het contact formulier dient hij/zij akkoord te gaan met het verlenen van 
persoonsgegevens, door middel van een vinkje.  
Daarnaast zal, wanneer Sennalive benaderd wordt een zakelijke relatie aan te gaan, tevens het AVG 
toestemmingsformulier toesturen om wel/niet toestemming te geven.  
 
 
 

2. Beleid omtrent de rechten van betrokkenen 
 

Onder het AVG beleid hebben de betrokkenen een aantal rechten. Hieronder beschrijft Sennalive 
Produkties hoe er met een verzoek wordt omgegaan.  
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2.1 Recht op informatie 
De betrokkene dient op de hoogte te worden gesteld hoe er wordt omgegaan met zijn/haar 
persoonsgegevens, en hoe de verwerking plaatsvindt.  
 
2.2 Recht op inzage 
De betrokkene heeft het recht te weten dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval 
dan heeft hij/zij tevens het recht om deze in te zien, of een kopie hiervan te ontvangen.  
 
2.3 Recht op correctie 
Wanneer de gegevens niet correct blijken te zijn volgens de betrokkene dan heeft deze het recht om 
de gegevens te rectificeren ofwel aan te vullen.  
 
2.4 Recht op vergetelheid ofwel gegevenswisseling  
De betrokkene heeft het recht om gegevens te laten wissen wanneer hierom gevraagd wordt. Dit kan 
voorkomen in de volgende situaties:  

- De gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verworven of 
verwerkt; 

- Wanneer de betrokkene zijn eerdere gegeven toestemming intrekt; 
- Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens; 
- Wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 
- Wanneer Sennalive Produkties de wettelijk vastgestelde termijn van 7 jaar verstreken heeft; 
- Wanneer betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens via app of website zijn verzameld.  

 
 
2.5 Recht op beperking van de verwerking 
De betrokkene heeft in sommige gevallen het recht om een beperking van de gegevensverwerking te 
krijgen. Een beperking houdt in dat de gegevens niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.  
 
2.6 Recht gegevensoverdraagbaarheid  
Dit houdt in dat de betrokkene de gegevens mag inzien en zichtbaar moet krijgen in een 
overzichtelijk en leesbaar formaat.  
 
 
Appingedam, 24 mei 2018  
Stephen Huizen, oprichter en eigenaar van Sennalive Produkties  
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BIJLAGE 1 – AVG TOESTEMMINGSVERKLARING  
 
Toestemmingsverklaring Privacy Gegevens 
 
Sennalive Produkties is verplicht zich te houden aan de wet op bescherming persoonsgegevens 
(AVG). Voor het goed laten functioneren van Sennalive Produkties hebben wij persoonsgegevens van 
u nodig. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor 
administratieve doeleinden. 
 

Ik geef Sennalive Produkties toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor het 
goed functioneren van de organisatie.  

 
Om u te informeren over ontwikkelingen, wijzigingen, activiteiten en nieuws maken wij gebruik van 
een nieuwsbrief. Deze willen wij u graag zenden.  
 

Ik geef Sennalive Produkties toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief.  
 
 
Sennalive Produkties is trots op alle muzikale ontwikkelingen die voortkomen uit lessen en relaties. 
Dit wil Sennalive Produkties graag delen via de Social Media kanalen vermeld in het AVG Protocol 
welke vermeld staat op de website www.sennalive.com.  
 

Ik geef Sennalive Produkties toestemming voor het publiceren van foto’s en/of video’s op de 
genoemde Social Media kanalen.  

 
 
Ondergetekende ……………………………………………………………………, geeft toestemming voor de 
bovenstaande geaccordeerde items.  
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven geaccordeerde items en beschreven redenen, 
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Sennalive Produkties mij 
opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken en laat dit dan 
schriftelijk weten aan Sennalive Produkties.  
 

Datum Handtekening  

 
 
 
 
 

 

 
Let op!: in geval ondertekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.  
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