
Privacyverklaring 

 
Marieke Duin Music, gevestigd aan P. van der Meerschstraat 1 
1689 XP Zwaag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 
Contactgegevens: 
www.mariekeduin.nl 
P. van der Meerschstraat 1 
1689 XP Zwaag 0648365159 
Marieke Duin is professioneel musicus en zij is te bereiken via 
mariekeduinmusic@gmail.com. 

 
Via de website worden geen persoonsgegevens verwerkt maar als u zich aanmeldt als klant 
geeft u toestemming voor het verwerken van contactgegevens. 
Jongeren vraag ik tijdens activiteiten toestemming voor het plaatsen van het foto- en/of 
filmmateriaal (op Facebook bijvoorbeeld). Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan 
contact op via mariekeduinmusic@gmail.com en dan wordt de informatie verwijderd.  

 
Marieke Duin Music verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van informatie over activiteiten 
- Bellen of e-mailen indien dit nodig is  
Marieke Duin Music bewaart uw e-mailadres en naam zolang er sprake is van activiteiten 
waar u belang bij heeft.  

 
Marieke Duin Music verstrekt info uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Marieke Duin Music gebruikt cookies maar bewaart geen gegevens van derden. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marieke 
Duin Music en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens 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 mariekeduinmusic@gmail.com. 
Marieke Duin Music 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marieke 
Duin via mariekeduinmusic@gmail.com of 0648365159.  
 


