
Privacyverklaring CWMA 
 
In dit document geven wij (Jacco en Nympha Dijs) u informatie hoe onze organisatie (Zamar 
Musiq) omgaat met uw persoonlijke gegevens die u via het contactformulier op onze website 
en/of het bijbehorende emailadres aan ons kan doorgeven. 
 
Contactgegevens 
U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer: 06-24722107 en 06-24590110. 
U kunt ons mailen op e-mailadres: info@zamarmusiq.com 
Op mijn website www.zamarmusiq.com kunt u verdere informatie over mijn organisatie 
vinden. 
 
Dienstverlening 
Ten behoeve van onze klanten/ contacten verzorgen wij muziek in het kader van lofprijs en 
aanbidding binnen of buiten een kerkelijke gemeente. Daarnaast zijn we via livestream op 
facebook en/of youtube regelmatig te zien en te horen. Ook kunt u via de website een CD 
bestellen.  
 
Wat ik voor u ga doen 
Op basis van een door u aan ons te verstrekken opdracht dan wel een door u gedane 
aanmelding op door ons gedaan aanbod gaan wij u de diensten verlenen die voldoen aan de 
betreffende opdracht/ aanbod. 
 
Uw persoonsgegevens 
Om onze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke behoefte en 
situatie zal ik u vragen stellen. Het gaat dan om informatie over naam, adres, telefoonnummer 
en emailadres en ook om relevante informatie die betrekking heeft op de aangeboden dienst. 
 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 
Met de gegevens die wij van u ontvang gaan wij zorgvuldig om. We hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen 
nemen van deze gegevens. 
 
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
De door u verstrekte gegevens gebruiken wij in de eerste plaats voor administratie, zoals het 
opstellen en versturen van facturen (via email), communicatie voor het maken of wijzigen 
van afspraken, het versturen van bestelde materialen of het aanmelden voor een event.  
Voor het gebruik van audiovisueel materiaal, bijvoorbeeld voor marketing of 
promotiedoeleinden waar op u als klant/ deelnemer te zien en/of te horen bent wordt altijd uw 
toestemming gevraagd.  
Als wij in het kader van samenwerking met derden uw gegevens willen delen zal ik te allen 
tijde uw toestemming vragen om uw gegevens te delen.  
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in het 
kader van een lopende opdracht of dienstverlening bewaard. Uiterlijk vijf jaar nadat de 
opdracht of dienstverlening is geëindigd worden al uw gegevens vernietigd.  
 
 



Wat zijn uw rechten? 
U bent onze klant, contact of partner. U heeft dus het recht om te bepalen welke gegevens u 
aan ons doorgeeft. Daarnaast heeft u nog andere rechten. Hieronder volgt een korte 
samenvatting. 
 
U mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit 
overzicht wordt kosteloos verstrekt. 
 
Indien u meent dat bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie zijn verwerkt, dan 
kunt u om correctie vragen.  
 
Indien u niet langer wilt dat bepaalde gegevens in onze administratie bewaard worden, dan 
kunt u verzoeken om deze gegevens te verwijderen. Hieraan zal dan worden voldaan. 
 
Hierboven is aangegeven op welke wijze wij uw gegevens gebruiken. Mocht u op enig 
moment het gebruik hiervan willen beperken, bijvoorbeeld dat u niet wilt dat bepaalde 
gegevens doorgegeven worden aan derden, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit 
verzoek zal worden voldaan.  
 
Indien wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan wordt u geïnformeerd 
over de bron waaruit deze informatie is ontvangen. 
 
Gevolgen van niet verstrekken of beperken van informatie. 
Het door u niet verstrekken of beperken van persoonlijke informatie kan gevolgen hebben 
voor de manier en kwaliteit van de dienstverlening. Als dit het geval is dan wordt u hiervan 
op de hoogte gestelt.  
 
Heeft u vragen of klachten? 
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet 
en neem hierover contact met ons op. Wij zullen ons best doen om uw vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 
 
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of zijn 
omgegaan neem dan in eerste instantie met persoonlijk contact hierover op. Wij zullen dan 
samen met u kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. 
 
Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens 
zijn omgegaan dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Elektronische communicatie 
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt dan worden de 
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud 
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links met onze website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de 
privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze website(s) gebruik maakt. 



 
Wijziging van deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer 
u deze verklaring regelmatig raadpleegt bent u van deze wijzigingen op de hoogte.  
 
Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een 
internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u 
onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten 
functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wannneer wij op onze 
website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of 
omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij 
alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: 
 

1 de gebruikte browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox) 
2 het tijdstip en de duur van uw bezoek 
3 welke pagina’s bezocht zijn 
4 foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen 

 
 


