
 

Privacyverklaring KemperMusic 

1. Inleiding 

Dit document bevat de privacyverklaring voor KemperMusic. Hierin opgenomen 
staan: algemene informatie over het bedrijf, een omschrijving van haar 
werkzaamheden, het doel van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens 
van klanten en de rechten van haar klanten inzake verwerking van 
persoonsgegevens.  

2. Omschrijving bedrijf 

KemperMusic is de eenmanszaak van uitvoerend en docerend muzikant Lennert 
Kemper. Diensten die worden geleverd aan opdrachtgevers zijn: 

 Diverse muzieklessen aan jong en oud; 
 Sessie- en studiowerk.  

KvK-nummer: 66942586  

E-mail: info@lennertkemper.nl 

Telefoon: 06-34202457  

3. Doel gegevens 

Voor- en achternamen, postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en 
geboortedata van klanten worden verzameld voor het uitwisselen van lesmateriaal, 
het versturen van facturen en voor ondersteuning buiten reguliere werktijd om. 
Lesmateriaal wordt gedeeld door middel van software Leerlingenpagina.nl en 
eventueel aanvullend e-mailcontact.  

 

 



4. Ontvangers gegevens 

Ontvangers van gegevens zijn KemperMusic, LES Administratiekantoor, 
Leerlingenpagina.nl en de mailserver van The Imagineering Suite.  

5. Opslagperiode  

Muzieklessen: Namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers en 
geboortedata van leerlingen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Bij 
opzegging worden gegevens tot 12 maanden na opzegging van lessen bewaard.  

Sessie-en studiowerk: Gegevens worden opgeslagen tot 12 maanden na 
beëindiging van de opdracht.  

6. Rechten  

 Recht op inzage: KemperMusic verstuurt en deelt persoonsgegevens van haar 
klanten als de klant hierom vraagt. 

 Recht op rectificatie: Bij foutief verwerken, doorgeven of veranderen van 
gegevens van klanten heeft de klant recht op aanpassing van deze gegevens.  

 Recht op het indienen van een klacht: klanten kunnen klachten indienen via 
de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 Recht op overdracht: Indien de klant overstapt naar een andere partij, dan heeft 
de klant recht op overdracht van gegevens aan die andere partij.  

 Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Gegevens van klanten 
worden per omgaande verwijderd als de klant hierom vraagt. 

7. Verplichte gegevens  

Verplichte gegevens van klanten in verband met de landelijke BTW wetgeving en 
kwaliteitsgarantie van de diensten van KemperMusic zijn: Voornaam, achternaam, 
postadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.  

Wanneer klanten het contactformulier op de website van KemperMusic of het 
gegevensformulier van Leerlingenpagina invullen, staan verplichte gegevens 
aangegeven met een ‘*verplicht’ tag. 

8. Beveiliging  

Gegevens van klanten worden beveiligd door middel van het SSL certificaat op de 
website en de tweestapsverificatie in het Roundcube-mailaccount van 
KemperMusic. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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