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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
 
Vanaf 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Ook ZZP’s 
hebben dan meer verplichtingen bij het verwerken en het bewaren van persoonsgegevens. De AVG 
legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere organisatie om aan te tonen dat deze zich 
aan de wet houdt als het gaat om het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Deze 
verantwoordingsplicht houdt in dat de docent met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste 
organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. Dit heeft ook invloed 
op de leerlingenadministratie en de registratie van alle soorten gegevens die leerlingen betreffen. 
 
Dwarsfluitpraktijk Margreet Datema heeft in het kader van de AVG de volgende aanpak gekozen: 
 
A. Aan elke leerling / ouder(s) wordt persoonlijk gevraagd om zijn / haar naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en e-mailadres te geven voor de leerlingenadministratie. Deze informatie wordt gebruikt 
voor de communicatie tussen docent en leerling / ouders.  

B. Aan elke leerling / ouder(s) wordt gevraagd om lesgeld door middel van een girale of bancaire 
overschrijving op het bankrekeningnummer van de docent te betalen en wordt het rekeningnummer van 
deze leerling / ouder bekend bij de docent. Dit bankrekeningnummer wordt niet verstrekt aan andere 
leerlingen / ouders of derden en wordt niet in het leerlingenlijst opgenomen. Alleen op de overzichten die 
door de bank aan de docent worden verstrekt, is dit bankrekeningnummer zichtbaar. 

C. De docent ziet erop toe, voor zover haar kennis en kunde dat toelaat, dat alle digitale bestanden met 
informatie die de leerlingen betreft, op een voor dat moment voldoende deugdelijke wijze worden 
afgeschermd zodat deze niet vrijelijk kunnen worden geraadpleegd of kunnen worden gekopieerd of 
verspreid zonder toestemming van de persoon of personen waarop deze informatie van toepassing is  
of waarvan deze informatie vandaan komt. 

 
 

1 Naam leerling  

2 Naam ouder(s)  

3 Adres  

4 Postcode + woonplaats  

5 Telefoonnummer  

6 e-mailadres  

7.   Geeft toestemming tot publicatie van foto’s op de facebookpagina:  wel / niet  
       en op de site van bovengenoemde praktijk:   wel / niet 
 
 
Bovenvermelde leerling / ouder verklaart kennis te hebben genomen van de punten genoemd onder  
A t/m C en geeft door middel van ondertekening blijk van instemming.  
 

Plaats: …………………………………   Datum: …………………………….. 
 
 
 Handtekening ……………………………………. 
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