
 
 
 
 
 
 
Velserbroek, 14 november  2018 
 
Betreft: privacy beleid 
 
 
Beste leerlingen / ouder(s) / verzorger(s) van, 
 

  
Je hebt er vast iets over meegekregen: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing (de AVG). Deze wet heeft als doel jou meer controle te geven over 
je persoonsgegevens. We informeren je graag over wat dit voor jou betekent. 
  
 

Wat betekent de AVG voor jou?  

 
Bij Odette werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van jou  
(zoals je naam, e-mailadres en betaalinformatie). Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken 
van de producten en diensten van Bij Odette. Ik wil graag zo open en transparant mogelijk zijn over de 
persoonlijke gegevens die ik verzamel, hoe deze worden gebruikt en eventueel gedeeld. 
 
Hiervoor heb ik het  privacy beleid aangepast. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere transparantie-
eisen van de AVG. 
  
Goed om te weten dat: 
 

• De veiligheid van jouw gegevens gewaarborgd is en we deze steeds blijven toetsen en indien nodig 
verbeteren; 

• Wij geen gegevens delen met derden zonder jouw toestemming; 
• Je ten alle tijde recht hebt op inzicht in jouw gegevens en aan kunt geven wat jij wil dat wij met jouw 

gegevens doen. 

Hartelijke groet, 
Odette Oostwouder 

Bij Odette 

Praktijk voor cello- en vioolles / verhuur  / verkoop 

Ook wil ik vragen of u onderstaande vragen m.b.t het plaatsen van foto’s van u of uw kind (eren) op mijn 
website of social media, even in te vullen en terug te mailen,  

Ik: ………………………………………………………………… 

Ouder / verzorger van ……………………………………………………………………. 

 geef Bij Odette   wel / geen toestemming foto’s te plaatsen op haar website 

geef Bij Odette  wel / geen toestemming foto’s te plaatsen op social media, zoals facebook/ instagram 

datum:       handtekening: 

 

Praktijk voor cello- en viool les 

www.bijodette.eu      06 375 77 542 

Bij Odette praktijk voor cello – en vioolles / verhuur, Westbroekerweg 146, 1991 LV Velserbroek 

http://lyceo.m3.mailplus.nl/nct4044118/PYuysRqHCsQL56u
http://www.bijodette.eu/


 

 

 

Wat houdt dit privacy beleid in: 

 

 

1. INLEIDING  

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten van Bij Odette handelend onder de naam Bij 
Odette, vraagt Bij Odette de gebruiker van de diensten en goederen om een aantal gegevens te 
verstrekken. Bij Odette gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

  

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten van Odette. Het doel van dit beleid is 
zorgen dat jij begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze gegevens 
verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke 
rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen 
en verwerken.   

  

2. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING  

 Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Bij Odette wordt de gebruiker op de 
website of  persoonlijk, gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Bij Odette te 
verzenden zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres, geboortedatum, BSN-nr. Deze 
gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening ( instrumenten verhuur) en om in het 
kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te factureren. Tevens wil Bij Odette de gebruiker graag 
regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en/ of ander soort informatie.  

  

Vragen?  
Laat het me even weten via de mail: info@bijodette.eu 
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