
Privacy Policy Sonata Muziekonderwijs 

Sonata Muziekonderwijs verwerkt gegevens van opdrachtgevers en slaat daartoe één of meerdere 

van de volgende persoonsgegevens op: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

De opgeslagen gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 

- Het verwerken van uw bestelling 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Om telefonisch of per e-mail in contact met u te komen indien dit nodig is om een 

dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Het aanmaken van uw account 

- Verzenden van de nieuwsbrief 

- U informeren over wijzigingen van diensten en producten 

- Wettelijke gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte 

De bewaartermijn van uw gegevens 

- Nieuwsbrief: Een eerder gegeven toestemming kunt u op ieder moment intrekken door op 

de uitschrijflink te klikken die onder aan elke mailing is opgenomen. Eenmaal uitgeschreven 

worden uw gegevens niet bewaard. 

- Contactformulier: U dient uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een 

omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de vraag te 

behandelen. Deze gegevens worden 3 jaar bewaard. 

- Accountgegevens: Uw naam en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om het 

account aan te maken. Deze gegevens worden 3 jaar bewaard. 

- Betalingen: Voor de belastingdienst is het wettelijk verplicht om een administratie bij te 

houden. De wettelijke bewaartermijn voor de omzetbelasting is 7 jaar. Hierna zullen de 

gegevens verwijderd worden.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Sonata Muziekonderwijs gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn 

en zal deze gegevens niet, zonder u vooraf om toestemming te vragen, aan derden verstrekken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien en/of te 

wijzigen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Sonata Muziekonderwijs neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. 

 

 



Contact 

Sonata Muziekonderwijs controleert regelmatig of de hier opgestelde Privacy Policy aan het door de 

wet voorgeschreven privacy-beleid voldoet. Als u hierover nog vragen of een opmerking heeft, kunt u 

contact opnemen: 

Sonata Muziekonderwijs 

Krimweg 50A 

7351 AZ Hoenderloo 

E-mail: info@sonatamuziekonderwijs.nl 

Telefoon:06-46794112 

 

Deze Privacy Policy is opgesteld d.d. 1-06-2020.© sonatamuziekonderwijs.nl 
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