
Privacyverklaring Koos Lonis 

 

De bescherming van jouw privacy is voor mij erg belangrijk. In deze privacyverklaring (d.d. 17 april 2020) lees je 

welke persoonsgegevens ik verzamel en waarom ik dat doe.  

 

Koos Lonis, gevestigd aan de Rijsweerdsweg 26, 7412 WG in Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Ik respecteer de privacy van alle cursisten, gebruikers en bezoekers van mijn website. 

Ik zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.  

 

Persoonsgegevens 
Koos Lonis is tevens de functionaris gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via k.lonis@home.nl als je vragen 

hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhou. 

 

Gebruik van persoonsgegevens  
Indien je een cursus of andere dienst van mij afneemt, vraag ik je om de volgende gegevens: 

• Naam (indien jonger dan 18 jaar de naam van de betalingsplichtige) 

• Telefoonnummer 

• Factuuradres (bij het ontbreken van een e-mailadres) 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer (in het geval van restitutie) 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

 

De wet noemt dit ‘persoonsgegevens en ik leg alleen de noodzakelijke gegevens vast voor de uitvoering van 

mijn diensten. De gegevens worden daarnaast niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de diensten.’ Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen met toestemming van de 

ouder/voogd opgevraagd en bewaard.  

 

Ik geef jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer dat nodig is voor de 

dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat ik bij een vermoeden van fraude aangifte 

mag doen bij de politie. 

 

Inschrijfproces 
Bij het inschrijfproces worden jouw gegevens geregistreerd aan de hand van informatie die je over jezelf 

opgeeft zodat ik weet wie je bent, naar welke cursus jouw interesse uitgaat en hoe ik je kan bereiken om les- 

en betalingsafspraken te maken.  

Ik bewaar deze informatie zo lang als dat je mijn cursussen afneemt. Als je je uitschrijft, zal ik je een bevestiging 

van uitschrijving sturen en je benaderen voor een terugkoppeling met betrekking tot de reden van uitschrijving. 

Dat doe ik omdat ik benieuwd ben hoe je terugkijkt op de lessen en ik de reden van uitschrijving graag wil 

gebruiken om mijn dienstverlening nog verder te verbeteren. Je gegevens worden vervolgens bewaard in een 

met wachtwoord beveiligde database. Verwijderen kan niet direct na einde van de looptijd van de cursus, want 

ik moet de aan jou toegezonden facturen nog bewaren omdat dit van Belastingdienst moet voor een periode 

van zeven jaar. Jouw gegevens worden alleen gebruikt indien de Belastingdienst mij hiernaar vraagt. Na zeven 

jaar worden jouw gegevens verwijderd. 

 



Berichtgeving 
Door middel van telefoon, e-mail of mobiele berichten wil ik je informeren over relevante informatie met 

betrekking tot zaken als de lesomgeving, lesrooster of voorspeelavond. Ook wil ik je informeren over 

interessante projecten waar je als leerling deel van kunt uitmaken.  

 

Social media 
Ik ben actief op Facebook en YouTube. Hierop wordt reclame gemaakt voor toekomstige activiteiten. Ook 

wordt er verslag gedaan van optredens, projecten en deelname aan evenementen. Je kunt mij volgen en als je 

er geen  prijs meer op stelt mij ontvolgen. 

 

Beeldmateriaal en portretrecht  
Ik maak beeldmateriaal van activiteiten omdat ik graag de voortgang wil tonen of een event wil delen. Ik zet 

dan foto’s en filmpjes op mijn website en social media.  

De publicatie van beeldmateriaal, waarop mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vindt altijd plaats met 

instemming van degene die in beeld is (of bij een kind jonger dan 16 jaar tevens met de instemming van de 

ouder/verzorger van het kind). Gegeven instemming kan te allen tijde worden ingetrokken en het 

beeldmateriaal zal vervolgens worden verwijderd. Beeldmateriaal van evenementen waarin mensen niet heel 

duidelijk herkenbaar in beeld zijn, plaats ik in principe zonder instemming. Indien je hierop staat en je wilt de 

foto toch verwijderd hebben, dan verwijder ik het onverwijld. Wil je helemaal nooit in beeld komen, geef dit 

dan aan bij mij. 

 

Inschrijfformulier 
Via de contactpagina op mijn website kun je informatie opvragen over mijn diensten of je inschrijven voor een 

van de cursussen. De informatie die ik daarbij opvraag bewaar ik gedurende de looptijd van de cursus en wordt 

gebruikt voor de planning van het lesrooster en voor de betalingsafhandeling. 

 

Website analyse 
Via de webhost One.com worden statistieken bijgehouden van mijn website. Deze geven informatie over het 

dataverkeer. Ik kan zien hoeveel bezoekers de website heeft, waar deze vandaan komen en welk apparaat en 

browser zijn gebruikt. Deze informatie kan mij helpen om beter inzicht te krijgen in de bezoekers. Deze 

statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot jou als persoon.  

 

Cookies 
Mijn website gebruikt cookies. Dit is een klein bestandje waar informatie in wordt opgeslagen zodat je die niet 

steeds hoeft in te vullen. Je kunt deze cookies verwijderen door na een sessie de browsegeschiedenis te 

wissen. 

 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Jouw gegevens staan opgeslagen in een met 

wachtwoord beveiligde database.  

 

Je hebt de volgende rechten: 

• Het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens die ik van je heb en wat ik daarmee doe. 

• Het hebben van inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die ik van je heb. 

• Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens. 

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. 

• Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens. 

• Het laten anonimiseren of het laten verwijderen van je gegevens. 



• Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals het gebruik van foto- of 

filmmateriaal waar je herkenbaar op staat. 

 

Klacht indienen 
Als je vindt dat ik niet op de juiste manier met je gegevens omga, aarzel dan niet en leg contact met mij.  

  

Contactgegevens 
Koos Lonis 

Rijsweerdsweg 26 

7412 WG Deventer 

+31 6 55522727 

k.lonis@home.nl 

 


