Juni 2018
1. Privacy statement Classic Young Masters
Privacy statement Stichting Classic Young Masters, hierna te noemen CYM, gevestigd te
Beursplein 37, 3011A A te Rotterdam (KvK 55.34.78.78).
Email: info@classicyoungmasters.nl
Toelichting
We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we
verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die
informatie. CYM gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie.
Deze privacy statement is uitsluitend van toepassing op de diensten en werkzaamheden van
Classic Young Masters en dus niet van derden eventueel vermeld op de website van CYM.
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Indien het relevant is voor de diensten/werkzaamheden van CYM (begeleidingstraject) of het
leveren van producten (concertkaartjes) of het verzenden van informatie (nieuwsbrief)
verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam met achternaam
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Social media gegevens Youtube, Facebook e.d. (indien van toepassing)
Wij verwerven deze informatie
De persoonsgegevens die CYM verwerkt worden door u (de gebruiker van de website) zelf
verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (zoals aanmelding
begeleidingstraject, het kopen van concertkaartjes of inschrijving voor de nieuwsbrief) op de
website of doordat je gebruik maakt van de diensten van CYM.
Wij gebruiken deze informatie voor
het versturen van nieuwsbrieven;
Indien u zich hiervoor heeft aangemeld of toestemming hebt gegeven, dan ontvang u
regelmatig een e-mailnieuwsbrief. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen,
dan kun u zich makkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
Om contact met u op te nemen;
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is voor het goed uitvoeren van de
diensten/werkzaamheden.
-

Voor het afhandelen van een betaling;
Wanneer u middels de site bijvoorbeeld concertkaartjes te kopen hebben wij diverse
info nodig om de betaling en levering van de kaartjes af te handelen.

-

Het verwerken van persoonsgegevens als CYM hiertoe wettelijk verplicht is.
Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om
sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook
bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij bewaren deze informatie
Zolang er een relatie is tussen u, de gebruiker en CYM.
Zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, bij uitschrijven worden uw gegevens
binnen één maand automatisch verwijderd.
Als een product of dienst bij CYM is afgenomen bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanwege de
fiscale bewaarplicht.

Informatie delen met derden
CYM verkoop geen gegevens aan derden. CYM verstrekt alleen persoonsgegevens aan
derden indien dit nodig is voor het goed uitvoeren van de diensten/werkzaamheden of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van CYM, is een
verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. CYM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens verwerkt door CYM in te zien, te corrigeren of te
laten verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar: info@classicyoungmasters.nl.
CYM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.
Beveiligen
CYM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
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