Muziekschool Olst-Wijhe privacyverklaring
Muziekschool Olst-Wijhe en Stichting Muziekonderwijs Olst-Wijhe (SMOW)
Stichting Muziekonderwijs Olst-Wijhe (SMOW) heeft als doel het organiseren en in stand houden van
muziek- en balletonderwijs in de gemeente Olst-Wijhe (bron: statuten). Onder de naam Muziekschool OlstWijhe coördineert zij het lesaanbod en ondersteunt zij zelfstandige muziek- en balletdocenten met een
aantal faciliteiten (lesruimtes, standaardlesovereenkomsten, etc.).
Muziekschool Olst-Wijhe/SMOW registreert geen persoonsgegevens van cursisten
Docenten onderhouden zelf contact met (potentiële) cursisten en gaan zelf een lesovereenkomst met hen
aan conform de standaardovereenkomst van Muziekschool Olst-Wijhe. Cursisten betalen rechtstreeks aan
de docent. Muziekschool Olst-Wijhe/SMOW registreert zelf geen persoonsgegevens over cursisten.
Docenten komen met SMOW overeen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van (potentiële)
cursisten, conform het privacy-protocol zoals weergegeven op de website en in de lesovereenkomst.
Docenten registreren de volgende persoonsgegevens van cursisten
Bij het afsluiten van een lesovereenkomst tussen docent en cursist worden de volgende persoonsgegevens
geregistreerd: voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum en
handtekening en in geval van minderjarigheid tevens van de ouder/voogd. Docent gaat zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Deze worden door docent zorgvuldig bewaard en zijn alleen voor docent toegankelijk.
Gebruik van persoonsgegevens van cursisten door docenten
Gegevens zijn louter bedoeld voor communicatie en administratie door docent betreffende lessen en/of
hieraan gerelateerde activiteiten van Muziekschool Olst-Wijhe. De gegevens worden niet aan derden
versterkt. In uitzonderlijke gevallen heeft SMOW inzage in de door de docent afgesloten lesovereenkomsten,
ter verificatie van door SMOW beschikbaar te stellen lesruimtes aan docenten. In geval van langdurig
verzuim van betalingen door een cursist, kunnen persoonsgegevens van betreffende cursist door docent
verstrekt worden aan een incassobureau.
Inzage en bewaartermijn van gegevens van cursisten door docenten
De door docent geregistreerde persoonsgegevens van cursist zijn weergegeven op de lesovereenkomst.
Van de in tweevoud ondertekende lesovereenkomst ontvangt de cursist een exemplaar. Mutaties kunnen
schriftelijk of via E-mail aan docent worden doorgegeven. Op verzoek van cursist verstrekt de docent aan
cursist de bij docent geregistreerde actuele gegevens. Lesovereenkomsten en daarop geregistreerde
persoonsgegevens worden na afloop van het lesjaar door docent zorgvuldig bewaard ten behoeve van de
eigen boekhouding. Na de hierbij geldende wettelijke bewaartermijn worden de lesovereenkomsten en
persoonsgegevens door docent vernietigd.
Beeld- en geluidopnames van cursisten door docenten of door Muziekschool Olst-Wijhe/SMOW
Tijdens of van lessen worden alleen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt of gepubliceerd als hiervoor
uitdrukkelijk toestemming is verleend door cursist (of diens ouder/voogd). Bij uitvoeringen en optredens voor
een breder publiek kunnen door docent of Muziekschool Olst-Wijhe eventueel beeld- en/of geluidsopnames
gemaakt worden voor publicitaire uitingen. Op verzoek van de cursist (ouder/voogd) worden beelden waarop
cursist herkenbaar is, desgewenst verwijderd.
Muziekschool Olst-Wijhe/SMOW registreert de volgende persoonsgegevens van docenten
Bij het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen SMOW en docent worden de volgende
persoonsgegevens geregistreerd: voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer(s), emailadres en
handtekening. Tevens versterkt docent bij de eerste afgesloten overeenkomst een namens het Ministerie
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van Veiligheid en Justitie afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). SMOW gaat zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Deze worden door SMOW zorgvuldig bewaard en zijn alleen voor SMOW
toegankelijk.
Gebruik van persoonsgegevens van docenten door SMOW
Gegevens zijn bedoeld voor communicatie en administratie door SMOW betreffende lessen en/of hieraan
gerelateerde activiteiten van Muziekschool Olst-Wijhe. De gegevens worden niet aan derden versterkt. Een
deel van de persoonsgegevens van docenten wordt vermeld op de website en/of op andere uitingen van
Muziekschool Olst-Wijhe. Het betreft door docenten beschikbaar gestelde persoonsgegevens gericht op het
contact door (potentiële) cursisten: voor- en achternaam, telefoonnummer(s) en emailadres(sen).
Inzage en bewaartermijn van gegevens van docenten door SMOW
De door SMOW geregistreerde persoonsgegevens van docent zijn weergegeven op de samenwerkingsovereenkomst tussen docent en SMOW. Van de in tweevoud ondertekende samenwerkingsovereenkomst
ontvangt de docent een exemplaar. Mutaties kunnen schriftelijk of via E-mail aan SMOW worden
doorgegeven. Op verzoek van docent verstrekt SMOW aan docent de bij SMOW geregistreerde actuele
gegevens. samenwerkingsovereenkomst en daarop geregistreerde persoonsgegevens worden na afloop
van het lesjaar door SMOW zorgvuldig bewaard ten behoeve van de eigen boekhouding. Na de hierbij
geldende wettelijke bewaartermijn worden de samenwerkingsovereenkomsten en persoonsgegevens door
SMOW vernietigd.
Beeld- en geluidopnames van docenten door SMOW
Door SMOW/Muziekschool worden alleen door docenten beschikbaar gestelde persoonlijke beeld- en/of
geluidsopnames gepubliceerd. Bij uitvoeringen en optredens voor een breder publiek kunnen door
Muziekschool Olst-Wijhe eventueel beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden voor publicitaire uitingen.
Op verzoek van de docent worden beelden waarop docent herkenbaar is, desgewenst verwijderd.
Contactgegevens
Muziekschool Olst-Wijhe/Stichting Muziekonderwijs Olst-Wijhe
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
E-mail: info@smow.nl
muziekschoololstwijhe.nl/
KVK-nummer 41244939
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