
Privacyverklaring 

Zangdocent en Sopraan Heleen van den Berg 

 

U mag verwachten dat Heleen van den Berg zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met 

uw persoonsgegevens. 

 

Dit doet Heleen van den Berg in overeenstemming met de eisen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) De technische en organisatorische 

maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn 

passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de 

verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde 

toegang en/of wijzing, misbruik, openbaarmaking en vernietiging. Daarbij is 

rekening gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. 

 

Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid in de veilige omgang met de 

persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Heleen van den Berg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt 

van haar diensten of omdat u ze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden. 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Geboortedatum 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 

Waarom Heleen van den Berg deze gegevens nodig heeft 

 Het afhandelen van uw betaling 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit 

te kunnen voeren 

 Om diensten aan u te leveren 

 

Bewaartermijn 

Heleen van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden 

verzameld. Heleen van den Berg hanteert de volgende bewaartermijnen voor de 

volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 Persoonsgegevens / adres / betaalgegevens 

 Bewaartermijn 7 jaar, reden: eis belastingdienst 

 



Delen van persoonsgegevens met anderen 

Heleen van den Berg deelt uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming 

en zal deze alleen verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. 

 

Beveiliging 

Heleen van den Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 

dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op. 

 

Contactgegevens: 

Heleen van den Berg 

Honingzwam 111 

7324 CC Apeldoorn 

Telefoonnummer 06-36405303 

E-mail: heleen@heleenvandenberg.nl 

KvK nummer: 54985870 

 

mailto:heleen@heleenvandenberg.nl

