
PRIVACYVERKLARING 
 

The Land of Avalon in de persoon van K. Pelgrims, gevestigd te 3073 BN Rotterdam, 

Lange Hilleweg 197 A2 garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy 

van alle bezoekers van deze website alsook van de personen wiens gegevens ze 

verwerkt. 

In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens verwerkt worden, wat er gedaan 

wordt met deze persoonsgegevens en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

 

1. WAT WORDT VERZAMELD, VERWERKT OF BEWAARD EN VAN WIE 

De gegevens u zelf verstrekt of bekomen worden in het kader van de uitvoering van 

de onderliggende overeenkomst, doordat u gebruikt maakt van onze diensten of 

goederen en diensten aan ons levert, worden verzameld bewerkt of bewaard.  

Hieronder vindt u een overzicht  

 

1.a. Van de clienten voor het administratiekantoor 

Algemene persoonsgegevens:     . Voor- en achternaam respectievelijk bedrijfsnaam 

                . Geboortedatum 

              . Adresgegevens 

              . Telefoonnummer 

              . E-mailadres 

      . KVK en BTW nummer en/of copij identiteit     

 

Gevoelige persoonsgegevens:     

  . Bankrekeningnummer 

. KVK nummer 

. BTW nummer          

. dossiers waarin mijn tussenkomst is gevraagd 

. te verwerken gegevens van uw clienten, leveranciers, (zaken)partners of leden 



. zo u een wijziging- of inzageverzoek indient via mail, een copij van uw   

           identiteitsbewijs zoals omschreven in het daartoe voorziene hoofdstuk 

 

. mailverkeer tussen partijen 

 

1.b. Van de leveranciers 

. Naam of bedrijfsnaam 

. adres 

. contactpersoon 

. telefoon en/of emailadres 

. wat wordt aangekocht of gehuurd, wanneer en voor hoeveel 

. betaalverkeer 

. rekeningnummer  

. mailverkeer tussen partijen 

 

1.c. Van eventuele externe medewerker(s) 

Hieronder wordt verstaan ten titel van voorbeeld de verhuurder van de cloud, de 

muziekaggregatoren waarmee The Land of Avalon werkt, ZZpers of vrijwilligers 

aan wie een opdracht wordt uitbesteed. 

Hiervan wordt bewaard : . naam of bedrijfsnaam 

                                    . adres  

                                    . telefoon en/of emailadres     

                                    . geboortedatum 

                                    . functie of activiteit 

          . mailverkeer tussen partijen     

                                    . copij identiteitskaart 

 

 

 



1.d. van de (rechts)personen wiens gegevens zijn doorgegeven in het kader van 

een administratieve medewerkingsovereenkomst: 

Alle gegevens zoals doorgegeven door de client en noodzakelijk ter uitvoering 

van de overeenkomst. 

Gezien deze per client erg kunnen verschillen, verwijs ik hiervoor naar de 

betreffende privacyverklaring van de clienten zelf. 

 

 1.e. artiesten, muzikanten, componisten, figuranten 

. naam officieel zowel als artiestennaam 

. adres 

. telefoon en/of email 

. uitgebrachte nummers/albums 

. te verdelen en verdeelde royalties 

. van welke band(s) ze deel uitmaken 

. eventueel BSN nummer 

. beeld- en geluidsmateriaal 

. mailverkeer tussen partijen 

 

1.f. Programmamakers (radio, TV, internet) promotors en reporters 

. contactgegevens 

. naam 

. kanaal voor wie u werkt 

. welk materiaal is verstuurd alsook wat er is mee gebeurd/uw reacties 

 

2. HOE KOMT THE LAND OF AVALON AAN DEZE GEGEVENS 

. Deze gegevens worden door u aan ons vertrekt bij het aangaan van de verbintenis 

 

. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst 

. Van de programmamakers, promotors en reporters heeft The Land of Avalon de  



  gegevens hetzij van uzelf gekregen, hetzij via de website van uw kanaal waar uw       

  gegevens expliciet vermeld staan als contactgegevens. 

 

 

 

3. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN 

3.a. Algemeen: 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk:  

     . ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening 

. om uw diensten te kunnen afnemen 

. om met u een samenwerking te kunnen aangaan 

. om muziek en beeldmateriaal naar behoren te kunnen promoten 

. om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke en fiscale verplichtingen 

The Land of Avalon dient  u er op te wijzen dat zonder het verstrekken van deze 

gegevens alsook zonder de toestemming tot bewaren en verwerken van deze gegevens 

die noodzakelijk zijn in het kader van het uitvoeren van de opdrachten en het vervullen 

van wettelijke en fiscale verplichtingen, The Land of Avalon u geen diensten kan 

verlenen, respectievelijk uw goederen of diensten niet kan afnemen, of u enige 

opdracht toevertrouwen. 

 

3.b. Specifieke rechtvaardigingsgronden: 

Geboortedatum:  

Deze gegevens hebben we nodig om te verifieren of u meerderjarig bent op het 

ogenblik van het aangaan van de verbintenis  

We bewaren deze ook om dit ten alle tijden te kunnen bewijzen. 

Daarnaast is het soms  noodzakelijk om personen met zelfde naam en adres te 

kunnen onderscheiden (vb vader en zoon dragen zelfde naam en wonen op 

zelfde adres). 

 

Bankrekeningnummer: 

Deze gegevens bekomt The Land of Avalon automatisch bij het uitvoeren van uw  

betalingen en ze kan niet anders dan deze te bewaren en te verwerken. 



 

 Betaalverkeer, facturen, betalingsregelingen, automatische incasso mandaten 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om na te kunnen gaan of u voldoet aan uw   

financiele verplichtingen. 

 

In vookomend geval : copij van indentiteitsdocument 

Om na te kunnen gaan en ook steeds te kunnen bewijzen dat u degene bent die 

een inzage of wijziging van uw gegevens vroeg. 

Om te voldoen aan de WWFT wetgeving. 

 

Mailverkeer 

Het is noodzakelijk na te kunnen gaan en nadien te kunnen bewijzen wat is

 afgesproken, overeengekomen, enz tussen partijen. 

 

 BSN nummer artiesten, muzikanten, figuranten 

 Deze gegevens hebben we nodig om bij optreden of opnames te kunnen voldoen     

          aan alle fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen, ook al wordt er gewerkt 

          tegen de kleine onkostenvergoeding. 

 

 

 Contactgegevens via site van programmamakers, promotoren en journalisten 

 

 Gezien deze gegevens op de site van het kanaal als contact zijn aangegeven, 

          volgt hier ontegensprekelijk de toestemming uit voort om deze te mogen  

          verzamelen en gebruiken.  

     Immers The Land of Avalon beschikt over de nodige licenties van Buma-Stemra 

     om legaal muziek te promoten en dient dan ook in de mogelijkheid te zijn om dit  

     daadwerkelijk te doen. Zo een programmamaker The Land of Avalon niet zou  

     toelaten het materiaal te versturen wordt hierbij The Land of Avalon alsook de 

     artiesten die worden gepromoot, gediscrimineerd/benadeeld ten opzichte van de 

     andere licentiehouders, wat leidt tot oligopolievorming.  

 

 

 



4. DOEL EN GRONDSLAG  

The Land of Avalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke en fiscale plichten 

- om de overeenkomst tot dienstverlening te kunnen uitvoeren 

- specifieke gegevens waarvoor specifiek toestemming is verleend worden  

 gebruikt en verwerkt conform het doel waarvoor de toestemming is verleend 

 

 

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Er wordt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen                    

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of – 

systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

 

6. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD 

De gegevens worden in de mate van het mogelijke enkel digitaal bewaard. 

Wanneer het niet anders kan worden de gegevens eveneens op papier bewaard. 

 

7. WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD 

De digitale gegevens worden bewaard : 

. Op een externe harde schijf, die steeds wordt losgekoppeld van de computer      

  als er geen gebruik van wordt gemaakt en zorgvuldig wordt bewaard op    

  kantoor. 

  De computer zelfs is voorzien van een paswoord dat regelmatig wijzigt alsook    

  Van een antivirus en spam totalprotection 

  . In een boekhoudcloud die opgeslagen is op Nederlands grondgebied en  

            waarvan de leverancier volledig voldoet aan alle wettelijke vereisten 

 .  het mailverkeer wordt bewaard in de mailbox(en) hetzij van Yahoo hetzij van  

            gmail. Van beide providers staat de server op Europees grondgebied en beide  

            voldoen aan de wettelijke bepalingen 

. Papieren documenten worden bewaard op kantoor in een apart hiervoor 



  specifiek voorzien vertrek  

 

 . De gegevens en mailverkeer van reporters, journalisten, promotors en   

   programmamakers worden bewaard in een mailingprogramma waarvan de 

   servers zich bevinden op hetzij Nederlands grondgebied hetzij Zwitsers 

   grondgebied en voldoen aan de wettelijke vereisten. 

 

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS 

Enkel K. Pelgrims en eventueel personen aan wie een opdracht is uitbesteed. Zij 

hebben in voorkomend geval eveneens een privacyverklaring en verbintenis tot 

geheimhouding opgesteld.    

 

9. MET WIE WORDEN DEZE GEGEVENS GEDEELD 

. Onder geen enkel beding worden deze gegevens gedeeld met derden  

zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de persoon om wiens 

gegevens het gaat, tenzij de wet of een gerechtelijk bevel het voorschrijft of in 

het kader van de uitoefening van de overeenkomst of samenwerking. 

 

Onder uitwisseling van gegevens in het kader van de overeenkomst wordt o.a. 

verstaan: 

. Wanneer leden van een vereniging info vragen over de financien en  

administratieve aangelegenheden, kan en moet the Land of Avalon de leden 

afdoende inzage geven gezien leden recht hebben op de financiele info van  

hun vereniging alsook recht hebben om te weten of het bestuur reglementair te 

werk gaat.  

Inzage geven staat niet gelijk met doorsturen van stukken. 

Er wordt evenwel geen inzage verleend in de persoonlijke financiele situatie van  

een ander lid.  Zo het noodzakelijk zou zijn dat concrete info over een ander lid  

wordt verschaft vb indien er sprake is van discriminatie of andere  

onregelmatigheden, zal The Land of Avalon de noodzakelijk toch te verschaffen 

info filteren en vb het betrokken lid niet bij naam of adres noemen. 

 

. Het verstrekken van info op vraag van overkoepelende organen van een  

vereniging, betrokken organen of een overheid, indien hun vraag  

gerechtvaardigd is en in het kader van de samenwerking of rechtsverhouding  

tussen betrokkenen. 

 

Bij verenigingen is het immers zo dat niet het bestuur, maar de hele vereniging  



de client is. Het bestuur is de contactpersoon, en verantwoordelijke voor het 

opstellen van de financiele administratie, maar niet de eigenlijke client. 

 

In principe is dat ook geen probleem, gezien de belangen in principe gelijklopend 

zijn.  

Enkel wanneer onregelmatigheden zich voordoen, of er erg veel onrust is, kan er 

een belangentegenstelling rijzen tussen het bestuur en de leden en dienen nu 

vaak net de stukken en info waarover The Land of Avalon beschikt en heeft 

opgesteld ter verantwoording pro of contra een bestuur, of ter verduidelijking 

van een situatie. 

Het doel van het opstellen van een financiele administratie is nu eenmaal o.a. : 

te allen tijde duidelijkheid en inzage in de financiele situatie. 

 

. Uiteraard zo er een gerechtelijk geding of geschil is ontstaan tussen partijen, 

heeft The Land of Avalon het recht de verwerking alsook alle info nodig ter 

verdediging van haar rechten aan te wenden in het betreffende geding. 

. Zo The Land of Avalon de briefwisseling zoals facturen, aanmaningen, 

uitnodigingen, nieuwsbrieven enz per post namens een client verstuurd, worden 

deze stukken aan het betrokken bedrijf bezorgd zonder evenwel dat enige 

bediende of aangestelde van dat bedrijf inzage heeft in de gegevens. 

 

. In geen geval worden uw gegevens gedeeld met reclamebureaus, en andere 

commerciele entiteiten zonder expliciet en voorafgaandelijk uw toestemming te 

hebben gekregen. 

. The Land of Avalon gebruikt geen cookies op haar website.  

 

10. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD 

Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 

worden verzameld alsook om te kunnen voldoen aan alle wettelijke, fiscale en 

sociale plichten.  

Zo is er de fiscale  bewaarplicht van 7 jaar te rekenen vanaf het boekjaar 

volgend op de beeindiging van de overeenkomst. 

 

 

 



11. GEGEVENS INZIEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

 

11.a. U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, en eventueel foutief 

opgenomen gegevens te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard kan 

alleen maar in zoverre deze niet vallen onder de fiscale bewaarplicht, andere 

wettelijke plichten tot bewaren, het recht van verdediging van the Land of 

Avalon of  niet noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst. 

11.b. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens met uitzondering van de toestemming tot bewaren 

en verwerking van deze gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht, 

andere wettelijke plichten tot bewaren of gegevens die noodzakelijk zijn ter 

uitvoering van de overeenkomst.  

 

11.c. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 

u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover  

wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 

organisatie, te sturen. 

          

11.d. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,   

          gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 

          uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen  

          naar landofavalon@yahoo.com. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u 

een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze  

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers  

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 

vier weken, op uw verzoek. 

 

11.e. The Land of Avalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  

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 

 

 

mailto:landofavalon@yahoo.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-


12. BEVEILIGING 

 

The Land of Avalon alsook haar eventuele medecontractanten nemen de meest 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via landofavalon@yahoo.com  

 

Zo een datalek zich voordoet, zal dit gelijk worden gemeld aan de autoriteit 

persoonsgegevens 

 

Gedaan te Rotterdam op 24 mei 2018 

   

Bij wijzigingen in de verwerking zal deze verklaring worden aangepast aan de nieuwe 

situatie 

Aangepast op 5 november 2018 op punt 9.  Er is verduidelijkt wat wordt bedoeld 

met uitwisselen van gegevens in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst en verduidelijkten  wat  de fiscale bewaarplicht betekent. 

Op 9 december 2018 is er eveneens op punt 9 aangepast mbt te versturen 

stukken per post verduidelijkt  gezien The Land of Avalon voor menig client de 

facturen, aanmaningen, nieuwsbrieven uitnodigingen zal versturen. 

mailto:landofavalon@yahoo.com

