
  

 
 

   
 

PRIVACY STATEMENT 4XM WORKSHOPS 

 

NAW Gegevens 

4XM Music, Media, Management & More 

Stationsstraat 8a 

5451 AN Mill 

085 864 00 58 

info@4xmworkshops.nl 

 

4XM Workshops verzamelt de noodzakelijke persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar 

dagelijkse werkzaamheden, zoals het organiseren van workshops, workshop- en cultuurdagen, 

(school-) voorstellingen en aanverwante activiteiten op scholen, bedrijven en instellingen. 

4XM verzamelt daartoe de volgende persoonsgegevens: 

✓ Naam, adres & plaats 

✓ Contactgegevens zoals telefoonnummer(s) en mailadres(sen) 

✓ Betalingsgegevens van opdrachtgevers, zoals bankgegevens en eventueel CJP-nummer van 

scholen/organisaties die gebruik maken van de CJP Cultuurkaart. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

4XM Workshops neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 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 (bijvoorbeeld een 

medewerker van 4XM Workshops) tussen zit.  

 

Waar wij verzamelde gegevens voor gebruiken 

4XM Workshops gebruikt deze gegevens om diensten aan te bieden en opdrachtgevers optimaal van 

dienst te zijn. Denk bijvoorbeeld aan contact opnemen omtrent uitvoering van activiteiten of 

gerichte aanbiedingen doen waarvan opdrachtgevers aangeven daar interesse in te hebben, 

bijvoorbeeld middels het versturen van nieuwsbrieven. Ook voor de ontwikkeling en verbetering van 

onze diensten is het zaak dat 4XM de gegevens over activiteiten op orde heeft, zodat we kunnen 

evalueren na afloop en daartoe eventueel contact kunnen opnemen met betrokkenen. 4XM 

verstrekt gegevens enkel aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of 

wettelijk vereist. Wij verkopen verzamelde gegevens nooit door aan derden. 

 

Hoe wij veilig omgaan met verzamelde gegevens 

De gegevens die wij verzamelen gebruiken wij in diverse systemen, zowel off- als online. Denk 

bijvoorbeeld aan financiële administratiesoftware en adressenbestanden. Deze gegevens zijn enkel 

inzichtelijk voor, en kunnen enkel worden bewerkt door medewerkers van 4XM. Al onze systemen 

zijn uiteraard voorzien van een versleutelde toegang met gebruikersnaam en wachtwoord. 



  

 
 

   
 

 

 

Hoe lang de door ons verzamelde gegevens worden bewaard 

Aangezien wij de verzamelde gegevens gebruiken om onze diensten optimaal te kunnen blijven 

aanbieden, bewaren wij deze in principe voor de duur van onze bedrijfsvoering. Op die manier 

kunnen wij ook in de toekomst onze contacten blijven benaderen voor gerichte aanbiedingen en 

dienstverlening.   

 

Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 

Daar heb je natuurlijk alle recht toe. Neem in dat geval met ons op via info@4xmworkshops of bel 

met 085 864 00 58. Elk verzoek wordt spoedig beoordeeld en verwerkt indien nodig (uiterlijk binnen 

4 weken). 

 


