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Privacyverklaring Stichting Nederlandse Vioolconcoursen 
 
De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. Wij 
houden ons aan alle gedragscodes van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy 
policy kunt uw lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 
Persoonsgegevens 
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw naam, adres, postcode en woonplaats; 
• Uw geslacht; 
• Uw telefoonnummer en e-mailadres; 
• Uw geboortedatum; 
• Uw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons; 
• Uw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie; 
• Uw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen; 

 
Doeleinden 
De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden: 

• Het verwerken van uw gegevens voor deelname aan activiteiten die de Stichting Nederlandse 
Vioolconcoursen organiseert; 

• Het werven van Vrienden en donateurs; 
• Het verwerken van uw donatie; 
• Het bedanken voor uw donatie of deelname en u te informeren over ons werk en te vragen om ons 

(opnieuw) te steunen; 
• Het vastleggen en analyseren van uw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-

informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie; 
• De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering; 
• Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle. 
• We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken 

hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. 
• Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment 

achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft). 
• We verwerken onder meer samen met Utrecht Marketing persoonsgegevens (postcode en 

huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele 
Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn 
niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens kunnen we gebruiken voor 
verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en 
marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer 
over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van Utrecht Marketing.” 

 
Grondslag 
Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen 
die wij gebruiken zijn: 

• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze 
gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden; 

• De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent. 
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Ontvangers 
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen: 

• Intern: medewerkers voor zover ze uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie; 
• Derden: bewerkers, zoals direct marketingbureaus en bureaus voor data-analyse. 

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven uw persoonsgegevens 
nooit door naar andere landen. Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd 
uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te 
vernietigen. 
 
Beveiliging 
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met 
dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen 
verplichten om deze maatregelen ook te treffen. 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. 
 
Recht op inzage, correctie en verzet 
U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Hebt uw bezwaar tegen verwerking van uw 
persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van de SNV ontvangen, neem dan contact met ons op via 
onderstaande contactgegevens. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens 
verwerken dan kunt u een klacht indienen bij onze directie en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Cookies 
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. 
 
Wijzigingen 
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op 
de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor 
het laatst bijgewerkt op: 27 december 2021. 
 
Vragen, feedback en klachten 
Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kunt u bellen naar 06-
13588699. We zijn bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur. 
Of u kunt een e-mail sturen naar post@vioolconcoursen.nl. Ook voor vragen over uw donateurschap kunt u ons 
hier altijd bereiken. 
Wij beschikken ook over een klachtenprocedure. Een klacht kunt u indienen via post@vioolconcoursen.nl of 
telefonisch via 06-13588699 
 
De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen is een Nederlandse stichting gevestigd op de Bouwstraat 55, 3572 
SP Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55737374. 
 


