Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle
verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen die door
Stichting Music Stages plaatsvinden. Stichting Music Stages verwerkt persoonsgegevens op een
zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In onze
privacyverklaring hieronder beschrijven wij hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt
uitoefenen.
Stichting Music Stages gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie van haar bezoekers, donateurs en
relaties. Hieronder leggen we uit over welke gegevens we beschikken, hoe we deze verwerken en wat u kan
doen als u dit niet zou willen.
Welke gegevens ontvangen wij?
Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens voor het doel waarvoor ze nodig zijn.
Wij ontvangen deze gegevens:
• Geïnteresseerden/Bezoekers: gegevens die wij ontvangen via het betreffende aanmeldformulier
• Belanghebbenden: gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief, of in het kader van
communicatie met derden
• Relaties: de gegevens die wij ontvangen in het kader van samenwerking evenementen
Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Uw gegevens gebruiken wij om u te informeren via nieuwsbrieven, u uit te nodigen voor concerten,
evenementen en om, indien van toepassing, facturen te kunnen versturen t.b.v. uw eventuele bijdragen aan
Stichting Music Stages.
Hoe kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?
Actuele nieuwsberichten van Stichting Music Stages willen wij alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij
vragen altijd uw toestemming. U kunt zich op elk moment weer afmelden. Bij nieuwsbrieven kan dat via de
afmeldlink onder de betreffende e-mail. Bij post kan dat via een e-mail aan: info@musicstages.nl.
Welke bewaartermijn hanteren wij?
Stichting Music Stages bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking
nodig is. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u zich afmeldt.
Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, worden afspraken gemaakt over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen
om zo optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Stichting Music Stages deelt geen
persoonsgegevens met derden zonder daarvoor eerst toestemming van u voor te vragen.
Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben, conform AVG-eisen, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de
gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

