
Privacy 
Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de AVG-wetgeving, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: GDPR genoemd, General Data 
Protection Regulation). Deze privacywet vereist dat bedrijven zorgvuldig moeten omgaan met 
persoonsgegevens en dat ze duidelijk moeten zijn over hun verwerking van persoonsgegevens, hoe 
ze die bewaren en beschermen. Dit moet worden weergeven in een privacyverklaring. 
Cathalijne de Sonnaville wil uiteraard zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van 
betrokkenen. 
 
Onderstaande privacyverklaring geldt als je mijn website www.cathalijnedesonnaville.nl bezoekt 
en/of gebruik maakt van een van mijn diensten. Met mijn privacyverklaring wil ik je duidelijkheid 
geven over de manier waarop ik omga met jouw gegevens en welke rechten jij daarbij hebt. Lees 
deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen, neem 
dan gerust contact met me op per e-mail: info@cathalijnedesonnaville.nl. 
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Van wie verwerkt Cathalijne de Sonnaville de persoonsgegevens? 
Cathalijne de Sonnaville verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een 
relatie heeft, wil krijgen, of heeft gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van mensen die contact 
opnemen of hebben genomen met Cathalijne de Sonnaville via de website, e-mail, social media of 
telefoon. Het kunnen ook gegevens zijn van mensen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie 
waar Cathalijne de Sonnaville een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Cathalijne de Sonnaville? 
Bij gebruik van mijn diensten ontvang ik, Cathalijne de Sonnaville, informatie van jou en over jou. 
Denk daarbij  aan gegevens als je voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens ontvang ik als je je aanmeldt voor een dienst, 
via mijn website, per e-mail of telefoon. Al deze gegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen 
toegankelijk en inzichtelijk voor mij. 
 
Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel? 
a. Je e-mail adres of telefoonnummer gebruik ik om contact met je te onderhouden of informatie te 
verstrekken. 
b. Aanbieden van diensten. Via het contactformulier op mijn website kun je je bijvoorbeeld 
aanmelden om gebruik te maken van mijn diensten. Je vult dan je naam en mailadres in. Daarna 
verloopt contact via mijn mail info@cathalijnedesonnaville.nl of telefoon. 
c. Factureren. Om te factureren wordt jouw naam, (e-mail) adres, of factuuradres gebruikt. 
Financiële gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het 
uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor mijn dienst, kan ik bijvoorbeeld de 
vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau, of om eventuele klachten en/of 
geschillen met je te behandelen. 
Je geboortedatum heb ik van jou als zang-leerling nodig om te weten of ik bij het factureren voor een 
gegeven zangles btw in rekening moet brengen of niet. Onderwijs in muziek, dans, drama en 
circustechnieken aan jongeren onder de 21 jaar is namelijk vrijgesteld van btw. 
d. Om te voldoen aan de door mij rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van 
geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. 
e. Overig. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden 
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opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze 
aan mij worden gegeven om te verwerken. 
 
Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens 
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten 
aanpassen of verwijderen. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te 
vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet 
van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen 
te blijven. Als je een aanpassing wilt, stuur dan een mail naar info@cathalijnedesonnaville.nl. Je 
hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt door 
naar (een kopie van) je identiteitsbewijs te vragen. 
 
Duur gegevens bewaren 
Het bewaren van jouw persoonsgegevens is zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of 
om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 
 
Derden 
Alle persoonsgegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor mij. In 
geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven. Het kan wel zijn dat ik je 
gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer 
je gebruik maakt van een dienst van Cathalijne de Sonnaville dan heeft de boekhouder inzicht in jouw 
persoonsgegevens voor mijn financiële administratie. In geval van een vermoeden van fraude of 
misbruik van mijn website kan het zijn dat ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit moet 
overhandigen. Of het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een 
strafrechtelijk onderzoek. 
 
Cookies 
Mijn website maakt geen gebruik van cookies. 
 
Wijzigen Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of 
deze verklaring is gewijzigd. Dit is de nu geldende privacyverklaring van Cathalijne de Sonnaville. 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018. 
 
Gegevens van mijn bedrijf: 
Cathalijne de Sonnaville 
Zangeres Actrice Performer Docente 
KvK nr: 61341142 
Aalbersestraat 100, 1067 GG Amsterdam 
Website: www.cathalijnedesonnaville.nl  
E-mail: info@cathalijnedesonnaville.nl 
 


