
Privacyverklaring Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen    
Site: https://www.cultuurknooppunt.nl  

Algemeen 
Het Cultuurknooppunt is een platform dat gericht is op stimulering van culturele educatie in het basisonderwijs en 

muziekeducatie binnen en buiten schooltijd.  

De muziekeducatie buiten schooltijd zijn brede school projecten, de leerorkesten, dit zijn gesubsidieerde 

projecten, in samenwerking met de gemeente en muziekverenigingen.  

Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor de leerorkesten. Het Cultuurknooppunt heeft een 

coördinerende rol in de leerorkesten.  

Het Cultuurknooppunt hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw 

persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van deze site.  

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

 
Wij verwerken de volgende gegevens voor een inschrijving 

Gegevens  Benodigd voor 

Uw voor- en achternaam  Aanhef voor contactmoment 

Adres Deelnemer moet woonachtig zijn in een gemeente 

Telefoonnummer  Contactmogelijkheid indien er wijziging of uitval is van de activiteit 

Email adres Contactmogelijkheid omtrent de activiteit 

Voor- en achternaam kind Voor de volledigheid van de presentielijst  

Geboortedatum  Is de deelnemer leeftijd geschikt voor de activiteit 

Basisschool van uw kind Participatie per basisschool meten 

Groep  Participatie per groep meten 

 
De leerorkesten zijn bedoeld voor jeugd tot 13 jaar daarom worden tevens de contactgegevens en toestemming 

van de ouder gevraagd. 

Wij verwerken gegevens met een doel: 

Het Cultuurknooppunt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-Het doorgeven van evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteiten, roosters en mededelingen. 

-Presentielijsten worden gehanteerd om aanwezigheid van deelnemers te controleren en zo nodig afwezigheid te 

bespreken met ouders.  

-Afhandeling van uw facturatie. 

-Verwerken van statistische gegevens om de mate van succes van een project inzichtelijk te maken en hiernaar te 

kunnen handelen. 

Delen van persoonsgegevens met muziekverenigingen 

Het Cultuurknooppunt werkt samen met de muziekverenigingen. De muziekverenigingen krijgen alleen die 

gegevens die van belang zijn voor het verwerken van de facturatie en ten behoeve van de subsidieaanvraag bij 

de gemeente.  Deze gegevens worden maximaal tot 1 jaar na de activiteit bewaard, daarna worden deze 

geanonimiseerd. 

 
Delen van persoonsgegevens met de gemeente 

Het Cultuurknooppunt deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende 

gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar beleid ten behoeve van haar 

inwoners. 

https://www.cultuurknooppunt.nl/


 
Delen van persoonsgegevens met andere derden 

Het Cultuurknooppunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij 

dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Het Cultuurknooppunt sluit een verwerkersovereenkomst met muziekverenigingen die in onze opdracht uw 

persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van 

vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Het Cultuurknooppunt blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Het Cultuurknooppunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op via de site. 

 
Bewaartermijn 

Het Cultuurknooppunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw 

gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens: 

Categorie Bewaartermijn  Reden  

Contactgegevens  Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van 

de activiteit 

Redelijk belang in verband met 

een correcte bedrijfsvoering 

Gegevens deelnemer 

(kind) 

Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna 

worden de gegevens geanonimiseerd 

Redelijk belang in verband met 

een correcte bedrijfsvoering 

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht 

om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Het Cultuurknooppunt en hebt u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 

wij van u beschikken 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 de 

contactgegevens vermeld op de site.  

Cultuurknooppunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 
Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in 

werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website 

en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte 

bent van eventuele wijzigingen. 

 
Contact 
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u 

contact opnemen via de contactgegevens op de site: www.cultuurknooppunt.nl  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
http://www.cultuurknooppunt.nl/

