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Wie is Stichting Appeltaartconcerten? 
De Stichting Appeltaartconcerten is een culturele algemeen nut beogende instelling 
(Culturele ANBI).  Ons postadres is: H.J. Schimmelplein 53, 3552 TH, Utrecht.  
De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel: ‘het zonder winstbejag vergroten van 
de deelname aan kunst en cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, 
eenzamen, kinderen en jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.’ 
 
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

• We willen graag communiceren met onze Vrienden en zo laten weten hoe belangrijk 
hun steun is, uitnodigen voor concerten en andere belangrijke gebeurtenissen. 

• We willen (potentiele) bezoekers van onze concerten informeren over de komende 
concerten. 

• Als we u een CD verkopen, of misschien ooit een concertkaartje, hebben we 
gegevens nodig voor de transactie en voor de belastingdienst. 

• Wellicht wilt u om andere redenen op de hoogte worden gehouden middels de 
nieuwsbrief. 

• Ook met de locaties waar wij spelen, met musici, sponsoren en bedrijven en ZZP’ers 
en vrijwilligers maken we afspraken die we moeten vastleggen. 

 
Om deze redenen vragen wij uw persoonsgegevens en leggen wij die vast. 
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, of diefstal tegen te gaan.  
 
 
Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 
Op het moment dat u doneert leggen wij uw naam, adres en/of mailadres en/of 
telefoonnummer en donatiewijze en bankrekeningnummer vast. 
 
Bij een eenmalige donatie benaderen wij u het jaar erna via het 
mailadres/adres/telefoonnummer voor een nieuwe donatie (dit doen we maximaal 2 keer).  
 
Indien u de cd bestelt vragen wij uw naam en adres. Deze hebben we nodig om u de cd te 
doen toekomen maar ook voor onze financiële administratie zodat we voldoen aan de 
financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.  
 
Wanneer u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen leggen wij uw mailadres hiervoor 
vast. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar 
michiel@appeltaartconcerten.nl 
  
Bij interesse in afname van een Appeltaartconcert voor uw zorginstelling/familie leggen wij 
uw naam, zorginstelling, mailadres, telefoonnummer vast om contact met u te kunnen 
opnemen. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 jaar. 
 
Cookies en de reden van gebruik  



We gebruiken op dit moment geen cookies. Ons mailprogramma registreert enige gevens 
mbt het afleveren van de mail. 
 
Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. 
De Stichting Appeltaartconcerten geeft uw persoonsgegevens niet aan derden.  
 
Bewaren van gegevens 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.  
Indien u donateur bent geweest, of u heeft onze CD gekocht dan dienen we uw gegevens 
ivm financiële/fiscale verplichting nog 7 jaar te bewaren. 
 
Rechten van persoonsgegevens 

• U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van 
uw persoonsgegevens. 

• U heeft het recht tot intrekking van uw verleende toestemming als vriend en/of het 
ontvangen van de nieuwsbrief. 

• U heeft het recht om een klacht neer te leggen. 
U kunt u verzoek richten aan michiel@appeltaartconcerten.nl  
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