
Privacy Statement Mannenensemble Lezzom 
 
Beste muziekliefhebber, 
 
Ook een kleine vereniging als Lezzom verwerkt persoonsgegevens en is verplicht om uw 
privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we uit hoe we dat doen. 
 
Contactadres 
Mannensemble Lezzom 
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 67117031 
Contact: https://www.lezzom.nl/contact.html 
Contactpersoon privacy: Huib Lievense 06-48375328  
 
Doeleinden 
Wij gebruiken Google Analytics om te weten hoeveel mensen onze site bezoeken, waar zij 
ongeveer vandaan komen en wat het klikgedrag (acquisitie) is. Door dit inzicht kunnen wij 
onze pagina verbeteren en reclame gerichter verspreiden. Wij zien alleen de plaats waar de 
provider van de bezoeker zijn server heeft staan. Na 3 jaar worden deze gegevens automatisch 
gewist. Wij leggen op geen enkel manier andere gegevens vast. 
 
Contactformulier 
Via het contactformulier op onze website kunt ons een bericht sturen of een vraag stellen. 
Dit bericht komt bij de secretaris van Lezzom terecht. Hij antwoord op uw vraag en zal de 
gegevens nooit doorsturen naar anderen. 
 
Nieuwsbrieven 
Via MailChimp sturen wij nieuwsbrieven waarin wij onze optredens aankondigen, belangrijke 
mededelingen verspreiden en reclame maken voor Lezzom. Wij vragen vooraf uw 
toestemming en in elke nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden. In dat geval worden uw 
persoonsgegevens automatisch gewist.  
 
Inzage en correctie 
In onze nieuwsbrieven staat altijd de mogelijkheid vermeld om gegevens te wijzigen. U heeft 
ten allen tijde inzage in de gegevens die wij bewaren en waarvoor u toestemming heeft 
gegeven. Die kunt opvragen via onze contactpagina. 
 
Beveiliging 
Google Analytics en MailChimp gebruiken hun eigen beveiliging om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Onze website wordt gehost bij Hostnet en de verbinding is beveiligd met een SSL 
certificaat. Dit kunt u zien doordat de website toegankelijk is via het z.g. https protocol: 
https://www.lezzom.nl. Met Hostnet (hostprovider) en MailChimp (nieuwsbrief) hebben we 
een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor uw persoonlijke gegevens optimaal 
worden beschermd en nooit zonder toestemming worden verspreid. 
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