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Muziekpraktijk Tessa Rouvoet, gevestigd aan de Hendrik Smitstraat 24, 1222 GL te Hilversum, is 
verantwoordelijk voor de werking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Inhoud van dit document 

• Overzicht van de gegevens die worden verwerkt 

• Toelichting op de te verwerken gegevens 

• Bewaartermijn van de gegevens 

• Hoe wordt de klant geïnformeerd over het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens 

• Informatie verstrekken aan derden 

• Beveiliging gegevens 

• Derden die met een afgesloten verwerkingsovereenkomst toegang hebben tot de 
persoonsgegevens 

• Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen 
 

Overzicht van de gegevens die worden verwerkt 
 

Categorie Gebruikte persoonsgegevens 

Aanmelden muziekles en 
cursus 

Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, 
telefoonnummer, e-mailadres en toestemming 
beeldmateriaal (indien de klant minderjarig is worden deze 
gegevens, behalve de geboortedatum, ook van beide 
ouders gevraagd) 

BTW aangifte Naam, adres, postcode, woonplaats 

Facturatie Naam, adres, postcode, woonplaats  

IB aangifte Naam, bankgegevens (verwerk jij dit/ boekhouder?) 

Informatieverstrekking per 
mail en/of telefoon 

Naam, e-mailadres, telefoon 

Leerlingdossier muziekles Naam, leeftijd 

Muziekles aan huis Naam, adres, postcode, woonplaats 

Promotie social media en 
website 

Naam en beeldmateriaal, mits daar toestemming voor is 
gegeven 

 
Toelichting op de te verwerken gegevens 
Naast de AVG is ook de beroepscode van de beroepsvereniging NVvMT (Nederlandse Vereniging voor 
Muziektherapie) van toepassing voor de praktijk. Om die reden wil ik zorgvuldig met  
persoonsgegevens omgaan. Ik licht hieronder per categorie toe wat het doel is van de benodigde 
gegevens.  
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Aanmelding 
Voor de aanmelding van Muziekpraktijk Tessa Rouvoet worden gegevens gevraagd die nodig zijn 
voor andere activiteiten die hieronder verder uitgelicht worden. 
 
BTW aangifte 
Voor de BTW is het van belang om de leeftijd van de leerlingen en cursisten te weten, in verband met 
de BTW vrijstelling voor klanten jonger dan 21 jaar.  
 
Facturatie 
Voor zowel de muziekles als de cursus worden er facturen verstuurd. Muziekpraktijk Tessa Rouvoet is 
wettelijk verplicht daar het volledige adres van de klant op te vermelden.  
 
Inkomstenbelasting aangifte 
Om de jaarrekening te kunnen opmaken heb ik de facturen nodig. Hier staan de nodige gegevens op 
van de klant. 
 
Informatieverstrekking per mail en/of telefoon 
De meeste informatieverstrekking zal per mail gebeuren. Maar last-minute informatie, bijvoorbeeld 
een afmelding, kan ook telefonisch worden gedaan.  
 
Leerlingdossier muziekles 
Voor de muziekles houd ik per leerling een logboek bij van de lessen. Dit om de leerlijn beter te 
kunnen bekijken en om op de hoogte te blijven van wat er tijdens de lessen word gedaan. 
 
Muziekles aan huis 
Om bij de leerling les aan huis te kunnen geven heb ik adresgegevens nodig zodat ik weet waar ik 
moet zijn. 
 
Promotie Social Media 
Voor de website en social media (Facebookpagina) wil ik updates plaatsen over de activiteiten binnen 
de muziekpraktijk. Als klanten (en/of ouders) daar toestemming voor hebben gegeven zal ik 
beeldmateriaal, foto’s en video’s, gebruiken. 
 
Bewaartermijn van de gegevens 
Voor iedere categorie geldt dat persoonsgegevens alleen worden bewaard als dat noodzakelijk is. 
Muziekpraktijk Tessa Rouvoet heeft zelf vastgesteld wat per activiteit van toepassing is. Dit wordt 
hieronder toegelicht. 
 
Gegevens met betrekking op muzieklessen 
Bij de aanmelding en het kennismakingsgesprek worden de gegevens verzameld die in de tabel 
hierboven zijn benoemd. Gedurende het lestraject worden deze gegevens bewaard. Als er besloten 
word het lestraject te stoppen, dan zullen alle gegevens rondom de leerling tot twee weken na 
betaling van de laatste factuur worden bewaard. Als de leerling zich opnieuw wilt aanmelden voor 
een muziekles worden de gegevens opnieuw verzameld. 
 
Gegevens met betrekking op cursussen 
Bij de aanmelding worden de gegevens verzameld die in de tabel hierboven zijn genoemd. Na het 
einde van de cursus worden deze gegevens nog een week bewaard. Als een cursist zich voor een 
andere cursus wilt opgeven, worden de gegevens opnieuw verzameld. 
 
 
 

mailto:info@muziekpraktijktessarouvoet.nl


 

Privacyverklaring van Muziekpraktijk Tessa Rouvoet – Tessa Rouvoet – tel. 06-13380146  
mail. info@muziekpraktijktessarouvoet.nl  - KvK. 78531292 

Beeldmateriaal 
Beeldmateriaal dat met toestemming gebruikt is word tot zonder definitieve eindtermijn gebruikt. 
Tenzij op verzoek van de klant anders wordt aangegeven. Muziekpraktijk Tessa Rouvoet kan geen 
verantwoordelijkheid dragen voor eventueel verspreid en gedrukt materiaal maar. Ander 
beeldmateriaal zal op verzoek binnen 48  uur verwijderd worden. 
 
Gegevens met betrekking op de Belastingdienst en andere overheidsinstanties 
Alle gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte of andere activiteiten m.b.t. de 
overheid, worden 7 jaar bewaard. Met ingang van de datum waarop de gegevens zijn verzameld. Dit 
is wettelijk verplicht.  
 
Hoe wordt de klant geïnformeerd over het bewaren van persoonsgegevens 
Alle informatie omtrent privacy en algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website. Bij 
aanmelding kunnen nieuwe klanten aangeven hiermee akkoord te gaan. Er komt een aparte button 
voor het akkoord voor beeldmateriaal. Bij het geven van akkoord ga ik ervan uit dat klanten op de 
hoogte zijn van deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Als er akkoord is gegeven op 
beeldmateriaal en ik van plan ben dat te gaan gebruiken, zal ik de klant hier tijdig over inlichten.  
Indien klanten minderjarig zijn, word er van de ouders/verzorgers gevraagd toestemming te geven. 
 
Informatie verstrekken aan derden 
Informatie van persoonsgegevens verstrekken aan derden is alleen van toepassing voor de 
boekhoudster vanwege de financiële administratie. Het geen wat gedurende de activiteiten wordt 
besproken is vertrouwelijk en beroepsgeheim. Als het voorkomt dat casussen worden gebruikt in 
intervisiegroepen, dan zal dit altijd anoniem zijn. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen maak ik gebruik van verschillende maatregelen: 

- Iedere leerling voor muziekles heeft een eigen mapje met lesplan en de muziek die tijdens de 
lessen word gespeeld. Dit zijn papieren dossiers en worden in een afgesloten kast bewaard. 

- Digitale klanten dossiers en registers worden versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. 
- De gegevens worden als back-up in een cloud apart beveiligd opgeslagen om te voorkomen 

dat er door onvoorziene omstandigheden verlies ontstaat. 
 
Derden die met een afgesloten verwerkersovereenkomst toegang hebben tot de persoonsgegevens 
De boekhoudster voor de financiële administratie  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Iedereen heeft het recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Muziekpraktijk Tessa Rouvoet en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens 
die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@muziekpraktijktessarouvoet.nl . 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
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Muziekpraktijk Tessa Rouvoet wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: Authoriteit persoonsgegevens 
 
Bij verdere informatieverstrekking of vragen hierover kunt u de muziekpraktijk altijd mailen. Dit kan 
naar info@muziekpraktijktessarouvoet.nl  
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