
SONmusic privacy beleid 

Voor het laatst bijgewerkt op: 2018/05/19 

Deze verklaring valt onder de wet General Data Protection Regulation (GDPR). 

Wie zijn we 

SONmusic is een eenmansbedrijf, gevestigd in Amersfoort Nederland, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 61707724 sinds September 2014. 

Ons adres: Scholeksterstraat 1, 3815HJ Amersfoort, Nederland 

Neem contact met ons op via 

email: info@sonmusic.nl 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen 

SONmusic verzamelt gegevens van mensen die lid worden van de website, of die zich aanmelden 

voor de Nieuwsbrief, of die via de website contact opnemen met ons. 

Toestemming voor ontvangen 

We ontvangen informatie van mensen die lid worden van op SONmusic site, en/of die zich 

inschrijven voor de Nieuwsbrief. 

We vragen toestemming, middels een checkbox tijdens het aanmaken van een account, of tijdens het 

aanmelden voor de Nieuwsbrief. Een link naar deze pagina wordt verstrekt tijdens dit 

aanmaakproces. 

De legale basis voor ons om data te verzamelen is om een dienst aan te bieden. 

Je gegevens, je rechten 

Je kunt je website account ten allen tijde opzeggen en je kunt je ten allen tijde afmelden voor de 

Nieuwsbrief. 

Je kunt een verzoek indienen om je gegevens te anonimiseren, dit zullen we binnen 30 dagen doen. 

We zullen er alles aan doen om je gegevens te beschermen, maar worden je gegevens openbaar 

buiten ons om, in het geval dat de site gehacked wordt, dan zullen we je binnen 30 dagen op de 

hoogte stellen wat er met je gegevens is gebeurd. 

SONmusic en 3e partijen 

SONmusic valt onder de privacy regeling van Mailpoet voor wat betreft de Nieuwsbrief. Kijk 

op https://www.mailpoet.com/privacy-notice/ voor hun privacy verklaring. Betalingen voor 

SONmusic diensten gaan via PayPal; Kijk op  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-

prev?locale.x=nl_NL voor hun privacy verklaring. 

https://www.eugdpr.org/
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_NL
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_NL


Bewaringstermijn data 

SONmusic bewaart persoonlijke gegevens voor een onbepaalde tijd, of tot de gebruiker vraagt om het 

anonimiseren of verwijderen van zijn of haar gegevens. 

Nieuwsbrief & Account Statistieken en Raportering 

Zie de Mailpoet privacy verklaring, hierboven genoemd. 

Wie heeft toegang tot onze data? 

Alleen SONmusic heeft toegang tot gegevens. 

Data bij SONmusic worden niet verkocht of gedeeld met 3e partijen. 

SONmusic gebruikt gegevens uitsluitend voor het aanbieden van diensten. 

 


