
 

 

Deelnemersverklaring Wintervuur – Kerstproductie Kunstmin 2020 
 

Stichting Kunstmin met e-mail adres marjolijn@kunstmin.nl en Marjolijn Hillen als Functionaris 

Gegevensbescherming en Gemachtigde Ontheffing Kinderarbeid hierna te noemen 

Verwerkingsverantwoordelijke en …………………………………………………………., ouder/voogd van 

……………………………………………………………, hierna te noemen ouder/voogd  en koorlid Zinge! verklaren  

het volgende: 

 

1. Ouder/Voogd gaat akkoord met deelname koorlid Zinge! aan Wintervuur – Kerstproductie 

Kunstmin 2020. Koorlid Zinge! zal op 6 december, in de week van 14 december en in de week 

van 21 december 2020 aanwezig zijn in Kunstmin, om op te treden tijdens Wintervuur – 

Kerstproductie Kunstmin 2020, te weten: 24 december 2020, 26 december 2020 en 27 

december 2020.  

 

2. Ouder/Voogd gaat akkoord met zondag deelname koorlid Zinge! op zondag 27 december 

2020. Wanneer koorlid Zinge! op zondag deelneemt, zal koorlid Zinge! niet deelnemen op 

zaterdag 26 december.  

 

3. De rusttijden voor koorlid Zinge! worden in acht genomen. Stichting Kunstmin zal ten alle 

tijden de veiligheid van koorlid Zinge! waarborgen.  

 

4. Koorlid Zinge! zal geen onnodig risico lopen door deelname aan Wintervuur – Kerstproductie 

Kunstmin 2020. Op verzoek van ouder/voogd zal Stichting Kunstmin de risico, inventarisatie 

en evaluatie document doen toe komen aan ouder/voogd. 

 

5. Alle Covid19 maatregelen worden voor, tijdens en na optreden tijdens Wintervuur – 

Kerstproductie Kunstmin 2020 nageleefd door zowel koorlid Zinge! als Stichting Kunstmin.  

 

6. Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen en gaat 

vertrouwelijk met haar klant- en medewerkersgegevens om. Persoonlijke gegevens van 

ouder/voogd en koorlid Zinge! worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 

beveiligd. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens om verplichtingen jegens ouder/voogd en 

koorlid Zinge! te vervullen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

● Voor- en achternaam 



 

 

● BSN nummer 

● Geboortedatum 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Foto/beeldmateriaal 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● Planning en bereikbaarheid van deelnemers aan het project ‘Wintervuur – Kerstproductie 

Kunstmin 2020’ 

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Naast het gebruik voor persoonsgegevens voor communicatieve doeleinden zullen wij nooit zonder 

toestemming gegevens delen met derden.  

 

Beeld- en auteursrecht 

De ouder/voogd en koorlid Zinge! verleent hiermee aan Stichting Kunstmin het in tijd en omvang 

onbeperkte recht de van hem/haar gemaakte foto’s/video’s openbaar te maken. De gegeven 

toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële 

reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.  

 

 

Plaats:   Dordrecht 

   

Datum:   1-12-2020 

  

Handtekening functionaris    Naam ouder/voogd: 

gegevensbescherming:  

      Naam koorlid Zinge!: 

      BSN nummer: 

      Geboortedatum: 

       

Handtekening ouder/voogd  

voor in ontvangstname en akkoord: 

Mevrouw M. Hillen-Dam 

Stichting Kunstmin  


