KyG Privacybeleid
KyG verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens met instemming van degenen die zich – mondeling,
schriftelijk of digitaal – voor onze mailinglijsten hebben opgegeven. Dit doen wij met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, met volledig respect voor uw privacy. Hieronder leggen
we uit hoe we dit doen, in overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)1.

1. Wat is KyG
De Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) KyG Productions is het productiebedrijf van twee partners.
Het bestaat informeel sinds 2000 en is sinds 2011 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
KyG staat voor Karen en Gustavo in het Spaans.
De partners:
Karen Russel (artiestennaam Karen D. Russel de Corrales)
Management, logistiek, administratie, content, creatieve vormgeving, vertaling, webmaster.
Schrijver, componist, pianist, zanger, beeldend kunstenaar.
Gustavo Corrales Romero
Concertpianist, schrijver, componist, arrangeur, beeldend kunstenaar.
Co-management, content, creatieve vormgeving, vertaling.
Wij plaatsen tekst, afbeeldingen, muziekfragmenten en video’s op onze websites en sociale media en
verzorgen regelmatig berichtgeving per email. Vooralsnog primair met betrekking tot (creaties van) de
twee partners, in het kader van onze dubbele missie:
• Het verspreiden van meer bewustzijn over Latijns-Amerikaanse muziek, klassiek en hedendaags.
• Het verstrekken van vermaak en inspiratie door onder andere concerten, boeken, cd's en online.

2. Soort persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken
Permanent/Tot opzegging in verband met de KyG Mailinglijst
a. E-mailadres. Voor het toesturen van KyG berichtgeving.
b. Voornaam en Achternaam. Om ingeval van e-mailadressen die afwijken van de naam, de
volgers – waarvan we veel persoonlijk kennen – te kunnen identificeren.
c. Land. KyG heeft een internationale achterban en verwacht ook internationaal actief te zijn. Dit
zien wij als een minimum gegeven voor een mogelijk meer gerichte benadering in de toekomst.
Alleen ten behoeve van bestellingen – wordt verwijderd zodra de bestelling is afgerond.
d. Adres.
e. Telefoonnummer (optioneel).
f. Bestelinformatie.

3. KyG berichtgeving aan de KyG Mailinglijst
Met betrekking tot de twee partners en het bedrijf. Voertaal Engels. KyG probeert waar mogelijk te
vertalen.




Concertaankondigingen.
(Eventueel) Gerelateerde kortingsaanbiedingen.
Minder frequente concertagendaoverzichten.

1

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)] is een
Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoons-gegevens door
particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.
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Nieuwsbrieven in het Engels, met vertaling van hoofdartikelen in het Spaans en Nederlands.
Beoogde frequentie: per kwartaal. Momenteel onregelmatig.
Sporadisch: Kort KyG nieuws, waaronder ‘Quick Hello’ en muziekbladbeschikbaarheid.
Aanbevelingen: 'KyG recommends' berichten (erg zeldzaam).

4. Beveiliging, bewaring, derden






Voor het versturen van onze berichtgeving en het digitaal verzamelen van persoonsgegevens
maken we gebruik van het internationale e-mailmarketingbedrijf Mailchimp.
Wij hebben een dataverwerkingsovereenkomst met Mailchimp en zijn ervan overtuigd dat dit
bedrijf ook uiterste zorgvuldigheid betracht in het kader van de genoemde richtlijnen en wet.
Uw gegevens worden online door Mailchimp beheerd zolang u ervoor kiest deel uit te maken
van onze mailinglijst, tot het moment dat u zich zou uitschrijven.
Intern heeft bij KyG momenteel maar 1 partner (Karen) inzage in en toegang tot uw gegevens.
KyG deelt uw gegevens NIET met derden.

Uitzondering

Als hier van rechtswege een dringende, niet negeerbare reden voor zou zijn.

Als er een andere dringende reden voor zou zijn, UITSTLUITEND met uw toestemming.

De gedeelde aanmeldformulieren die bij samenwerkingsconcerten met andere musici worden
gebruikt. Deze worden met deze musici gedeeld op basis van een gemeenschappelijke
verklaring dat deze musici u ALLEEN met berichtgeving over hun activiteiten benaderen als u
dit expliciet op het aanmeldformulier heeft aangegeven.

5. Uw rechten: Inzage, aanpassen, uitschrijven
U kunt te allen tijde contact opnemen met KyG om te vragen hoe u bij ons staat ingeschreven, om uw
gegevens aan te passen, uw mailinglijstvoorkeuren te wijzigen of om u uit te schrijven. In het laatste
geval worden uw gegevens permanent gewist.

6. Cookies + Google Analytics
Doet KyG momenteel niet aan. Wanneer we dit in de toekomst naar verwachting wel doen zal dit
privacybeleid hierop worden aangepast.

7. Doorverwijzing
Onze websites en onze berichtgeving bevatten meerdere links die naar andere websites
doorverwijzen. KyG wijst elke verantwoordelijkheid af voor het privacybeleid op deze andere websites.

8. Aanpassing privacybeleid
KyG kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen in overeenstemming met veranderingen bij KyG.

Vragen
U kunt te allen tijde contact opnemen:
Heelsumstraat 55, 2573 NG, Den Haag
070 363 4102
06 52 121 770
concerts@gustavocorralesromero.net of direct (wordt doorverwezen): krussel70@hotmail.com

Websites
www.gustavocorralesromero.net < www.gustavocorralesromero.com | www.kygproductions.com
www.kdrdecorrales.com
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