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Privacyverklaring 
 

Stichting Platform voor Freelance Musici 
Empowering musicians 

 
WIE ZIJN WE 

Ons website-adres is: https://pvfm.nl. Op dit moment (per 2021) is het Platform een 
stichting. 

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld 
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites 
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van 
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, 
inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent 
op die website. 

MET WIE WE JOUW DATA DELEN 

We werken samen met Automattic die ons helpt met het in kaart brengen van 
bezoekersstatistieken en cookies om te zorgen dat deze website technisch goed 
functioneert. We gebruiken jouw data verder niet, we koppelen er ook geen 
gegevens eraan, we bewaren niet jouw naam of e-mailadres, je bezoek is feitelijk 
anoniem. 

DERDE PARTIJEN 

We gebruiken visuele middelen die onze boodschap verduidelijken en versterken, 
zoals logo’s en links naar bestaande websites en communities zoals Twitter, 
Facebook en YouTube en de publieke omroep. Op het werk van derden rust het 
auteursrecht waar we zorgvuldig mee willen omgaan. Kom je iets tegen dat verbeterd 
moet worden, dan horen we het graag. We dragen geen verantwoordelijkheid over 
het privacybeleid van andere websites. 
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VRAGEN? 

Wij zijn een jonge organisatie die nog aan het groeien is en aan het ontdekken in 
welke vorm we het beste kunnen en moeten werken. We vragen je begrip voor 
onduidelijkheden, misverstanden en onvolkomenheden die kunnen voortvloeien uit je 
bezoek aan deze website. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op, dat 
waarderen we zeer! 

Platform voor Freelance Musici, gevestigd aan Oostenburgervoorstraat 152 
1018 MR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

CONTACTGEGEVENS 

https://pvfm.nl 
Loet C. Barnstijnstraat 40 
1087 MH Amsterdam 
+3106 489 22 087 
Merijn Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Platform voor 
Freelance Musici Merijn is te bereiken via mail. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Platform voor Freelance Musici verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op 
deze website aan te maken, in schriftelijke correspondentie en telefonisch 
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
– Internetbrowser en apparaat type 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ 
VERWERKEN 

Platform voor Freelance Musici verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van jou: 
– lidmaatschap vakbond/auteursrechtenorganisatie 
– Beroepsstatus 
– Soort werkzaamheden 
– Nieuwsbrief ja/nee 
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MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Platform voor Freelance Musici verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Platform voor Freelance Musici bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden 
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden 
Personalia > 1 jaar > inventariseren grootte sector 
Adres > 1 jaar > inventariseren grootte sector 
Enzovoort > 1 jaar > inventariseren grootte sector 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Platform voor Freelance Musici verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt 
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Platform voor Freelance Musici blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Platform voor Freelance Musici gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Platform voor 
Freelance Musici gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen 
we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en 
advertenties kunnen aanbieden. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
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Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-
het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld 
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie: Google Analytics 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens door Platform voor Freelance Musici. Ook heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen 
om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand te 
sturen naar jou of een andere door jou genoemde organisatie. Dat betekent dat je bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in 
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op 
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou 
een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 
weken, op jouw verzoek. 

Platform voor Freelance Musici wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Platform voor Freelance Musici neemt de bescherming van jouw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
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ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de 
indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via support 

 

 


