Geachte lezer,
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De
AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter te
beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacybeleid geactualiseerd. Friesland Pop
slaat persoonsgegevens per definitie op voor non-commerciële doeleinden en hoofdzakelijk voor intern
gebruik. Basale gegevens van muzikanten kunnen op aanvraag gedeeld worden met podia en
festivals, als er muzikanten voor optredens gezocht worden.
Friesland Pop Administratie
Friesland Pop registreert de volgende persoonsgegevens op van mensen die voor ons werken met als
doel ze te kunnen benaderen voor werkzaamheden, ze te kunnen uitbetalen en relevante gegevens
door te kunnen geven aan Belastingdienst en Salarisverwerkers:
 Naam
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Soort ID bewijs
 BSN nummer
 Documentnummer ID bewijs
 Telefoonnummer
 Emailadres
 IBAN (bankrekeningnummer)
ID bewijzen worden geprint en in een ordner achter slot en grendel bewaard (digitale versies worden
verwijderd uit de email). Stukken worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.
Friesland Pop Backstage
In onze Backstage maak je kosteloos en vrijblijvend een profiel aan. Hiermee kun je oproepen
plaatsen en krijgen anderen inzicht in wat jij te bieden hebt. Zo creëren we samen een database van
de popcultuur van Friesland.
Friesland Pop slaat hier slechts 1 emailadres per band op van muzikanten die zich inschrijven, met als
doel om met deelnemers aan of geïnteresseerden in onze evenementen te kunnen communiceren en
ze te kunnen informeren. Verder bepaal je zelf per profiel welke gegevens je kenbaar maakt.
Om een profiel te laten verwijderen, stuur een een email naar info@frieslandpop.nl. Wij zullen dan
binnen 14 dagen je profiel verwijderen.
Friesland Pop Talentstages/Contests
Ten behoeve van onze talentstages en onze diverse contests bewaren wij de namen, emailadressen
en eventuele telefoonnummers van contactpersonen van bands die daarvoor benaderbaar zijn. Indien
hier geen interesse meer voor is, dan is een mailtje naar info@frieslandpop.nl voldoende om dit
kenbaar te maken.

