De Stichting Musical Instruments for Children (MIfC) gaat uiteraard zorgvuldig om met de
verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar diensten. MIfC
neemt bij het verwerken van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht en wil
met onderstaande uiteenzetting duidelijkheid en transparantie bieden over het door haar
gevoerde privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@stichtingmifc.nl.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
MIfC verwerkt op haar website geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons
verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:




Om contact met u op te kunnen nemen als u ons een vraag heeft gesteld of heeft
aangegeven ons te willen ondersteunen.
Om onze diensten te kunnen leveren indien u een instrument van de stichting in
bruikleen heeft.
Beeldmateriaal (foto’s) van onze activiteiten om ook anderen enthousiast te maken een
instrument te gaan bespelen of onze activiteiten te ondersteunen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MIfC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze voor het gebruik van onze diensten aan
ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via verwerken:





Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichting-mifc.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MIfC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven
genoemde doelen te realiseren.

Cookies
Onze website gebruikt geen cookies. Wel worden er op de websites van MIfC soms cookies
geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van bijvoorbeeld Facebook. Op
iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing.
Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat de betreffende knop door de
gebruiker wordt ingedrukt. De vraag welke informatie wordt verzameld, hangt van die partij
af. MIfC heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw 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 ons. Ook
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een
andere, 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@stichting-mifc.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of
gegevensoverdraging door u is gedaan, zullen wij altijd uw identiteit controleren. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
MIfC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MIfC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Toegang tot persoonsgegevens wordt slechts gegeven aan medewerkers van de Stichting die
ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichting-mifc.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
MIfC verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in
opdracht van u of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

MIfC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Contactgegevens
Stichting Musical Instruments for Children (MIfC)
Postbus 137
4840 AC Prinsenbeek
Tel. 076-5416334
info@stichting-mifc.nl

