
PRIVACY POLICY  
 
A .Ten aanzien van de deelnemers 
 

1. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geef ik het 
bestuur en de organisatie van Stichting Zomercursus Woudschoten, hierna te 
noemen SZW, toestemming om foto’s van mij, die tijdens de cursus worden 
genomen, te gebruiken in publicaties, wervingsacties, foldermateriaal, op haar 
website en op Facebook. Alsmede voor een groepsfoto die aan alle deelnemers 
wordt uitgereikt, voor een diashow die getoond wordt aan het eind van de cursus 
en op de website van de officiële fotograaf van de stichting. 

 
2. Tevens geef ik toestemming om mijn gegevens (zoals: NAW-gegevens en gegevens 

van persoonlijke of medische aard): 
a. die nodig zijn voor inschrijving van en deelname aan de zomercursus en voor 
later gebruik (bijvoorbeeld ten behoeve van toezending van folders, eventuele 
uitnodigingen en of andere momenten waarop SZW contact met mij nodig zal 
vinden) op te slaan in haar digitale administratie.  
 
b. tijdens de voorbereiding van de cursus aan docenten, staf en andere deelnemers 
door te mailen, wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld voor het samenstellen van 
kamermuziekensembles;  gegevens die belangrijk zijn om mijn deelname aan de 
zomercursus optimaal te laten verlopen. 
 
c. ter beschikking te stellen aan de Ru Sevenhuijsen Stichting, hetzij als kandidaat-
winnaar, hetzij als kandidaat-jurylid. 
 
d. ter beschikking te stellen van bevoegde instanties, indien opgevraagd ten dienste 
van een justitieel onderzoek. 
 
e. ter beschikking te stellen aan Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten, 
zoals mijn NAW-gegevens en het bespeelde instrument. Dit ter completering van de 
data base van oud-deelnemers.  
 

3. Leden van de staf, docenten en personeel van de verblijfsaccommodatie die bij de 
organisatie van de zomercursus zijn betrokken hebben eveneens toestemming om 
mijn gegevens (zie Artikel 2) in te zien en, gedurende de cursus waaraan ik 
deelneem, te gebruiken opdat mijn deelname aan de zomercursus optimaal kan 
verlopen.  
 

4. Als laatste geef ik toestemming om mijn roep- en familienaam, woonplaats en het 
bespeelde instrument te gebruiken voor publicatie op de website, alsook mijn naam 
en bespeelde instrument op te nemen in het programmaboekje van de 
slotuitvoeringen. 
 

5. Wanneer ik hiervoor geen toestemming geef, stuur ik een bezwaarmail naar 
info@zomercursuswoudschoten.nl  
 

Zodra ik mijzelf opgeef als deelnemer aan Zomercursus Woudschoten geef ik aan nota 
genomen te hebben van deze AVG-verklaring en stem daarmee in. Ik heb daartoe de 
betreffende akkoordverklaring aangevinkt op het inschrijfformulier.  
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B. Ten aanzien van docenten, stafleden, leveranciers, bezoekers, toehoorders, sponsoren, 

weldoeners en andere geïnteresseerden 

 

De persoonsgegevens van docenten, stafleden, leveranciers, bezoekers, toehoorders, 

sponsoren, weldoeners en andere geïnteresseerden 

worden door SZW alleen aangewend ten behoeve van: 

• Administratieve doeleinden; 
• Communicatie en uitvoering van opdrachten, contracten en uitnodigingen. 

 

Logo’s, foto’s en namen van docenten, stafleden, leveranciers, bezoekers, toehoorders, 

sponsoren, weldoeners en andere geïnteresseerden 

kunnen op de website worden geplaatst of gebruikt worden voor publicitaire doeleinden in 

het kader van de organisatie en het verhogen van de naambekendheid van de Zomercursus 

Woudschoten. 

 

Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming 

van betrokkene. 

 

Opgesteld 1 maart 2019 

Bestuur Stichting Zomercursus Woudschoten 
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