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 Onderwerp 

Versie 2, Privacy Verklaring 
Stichting Miep en Loek Graus-
Kohl 

Identiteit van de M.L.G.K. Stichting 
 
De Stichting Miep en Loek Graus-Kohl, verder te noemen de M.L.G.K. Stichting, is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond, onder nr. 12068975 en heeft fiscaal 
de ANBI-status (RSIN 818691530).   
 
De M.L.G.K. Stichting is statutair gevestigd te Roermond. Het postadres van de Stichting is 
Julianalaan 5, 6074 AZ Melick en de website van de M.L.G.K. Stichting is www.mlgk-
Stichting.nl.  
De M.L.G.K. Stichting is telefonisch te bereiken via de voorzitter van die Stichting, de heer 
H.J.M. Wolters, tel. 0475-534545. Daarnaast kan die Stichting per e-mail worden benaderd 
via de secretaris van de Stichting, Ing. R.C.G.M. Beltjens, e-mailadres r.beltjens@gmail.com.  
 
Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming 
 
De voorzitter van de M.L.G.K. Stichting, de heer H.J.M. Wolters, is verantwoordelijk voor de 
bescherming van de gegevens, die aan de M.L.G.K. Stichting worden toevertrouwd.  
 
Doel van het verzamelen van gegevens door de M.L.G.K. Stichting  
 
Het doel van het verzamelen van gegevens door de M.L.G.K. Stichting vloeit voort uit de 
statuten van die Stichting. Voor zover in deze relevant vermelden deze statuten dat de 
M.L.G.K. Stichting tot doel heeft het stimuleren van de opleiding in klassieke muziek en 
jazzmuziek door middel van het geheel of gedeeltelijk financieren van een opleiding van een 
student. De statuten verbinden daaraan de voorwaarde dat er geen andere mogelijkheden zijn 
om de opleiding te bekostigen. 
 
Om na te gaan of een student voldoende talentvol is om voor ondersteuning door de M.L.G.K. 
Stichting in aanmerking te komen én om tevens na te gaan of een student over onvoldoende 
middelen beschikt om zijn studie te bekostigen, waarbij rekening wordt gehouden met het 
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inkomen van zijn ouders dan wel verzorgers, stelt de M.L.G.K. Stichting via een door deze 
stichting gehanteerd aanvraagformulier, dat de titel draagt ‘Aanvraagformulier M.L.G.K. 
Stichting voor financiële ondersteuning muziekopleiding’, een groot aantal vragen die de 
persoonlijke levenssfeer van de student betreffen. Deze vragen worden niet alleen aan de 
student gesteld maar eventueel ook aan zijn docenten, de instelling waar hij muziekonderricht 
volgt en, indien nodig, eventueel aan zijn ouders/verzorgers.  
 
De persoonsgegevens, die in deze vragen aan de orde komen en door de M.L.G.K. Stichting 
verwerkt worden, komen kort samengevat op de volgende persoonsgegevens neer : 
 

Voor- en achternaam 
 

Nationaliteit  Info over de huidige 
muziekopleiding 

Kosten voor het  
levensonderhoud 

Geslacht 
 

Burgerlijke Staat Verwacht 
afstudeerjaar 

Info reisproduct en 
studiefinanciering 

Geboortedatum 
 

Geboorteland en evt. 
verblijfsvergunning 

Bankgegevens 
Conservatorium 

Info over evt. lening 
bij DUO 

Adresgegevens 
 

Naam en adres- 
gegevens ouders 

Naam en adres 
hoofdvakdocent 

Eventuele 
subsidiebijdrage 
uit andere fondsen 

Telefoonnummer 
 

Beroep van de 
ouders 

Verwacht toekomst- 
beeld 

Bijdrage van ouders 
/partner/anderen in 
de studiekosten 

E-mailadres 
 

Opleidingen en 
behaalde diploma’s 

Hoogte collegegeld 
en bijbehorende  
kosten 

Inkomsten uit eigen 
arbeid of vermogen 

 
Voor de volledige gegevens, die bij een aanvraag tot ondersteuning door de MLGK Stichting 
worden gevraagd, zie het hiervoor vermelde aanvraagformulier van de Stichting. Dit is 
opvraagbaar via onze secretaris. 
 

Ontvangers van de persoonsgegevens 
 

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de hiervoor vermelde heer H.J.M. Wolters en de 
overige bestuursleden van de M.L.G.K. Stichting omdat zij aan de hand van deze gegevens 
moeten beoordelen of de aanvrager, van een ondersteuning door de M.L.G.K. Stichting, 
hiervoor in aanmerking komt. 

In geen geval zal aan derden inzage gegeven worden van de aan de M.L.G.K. Stichting 
verstrekte persoonsgegevens. Dit, tenzij de aanvrager van een ondersteuning hierom verzoekt, 
of hiervoor zijn toestemming verleent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Duur van de opslag van de ontvangen persoonsgegevens 
 

De M.L.G.K. Stichting bewaart de persoonsgegevens van de aanvragers van financiële 
ondersteuning door de M.L.G.K. Stichting niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Omdat de M.L.G.K. Stichting een 
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ANBI is en dus aan fiscale controle onderworpen is, hanteert zij hiervoor standaard de 
wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst (7 jaar). 

  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

Een aanvrager van financiële ondersteuning door de M.L.G.K. Stichting heeft het recht om 
zijn/haar  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft een 
aanvrager het recht om een eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de 
M.L.G.K. Stichting. 

Een  aanvrager kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van eerder 
verstrekte persoonsgegevens indienen of een bezwaar indienen tegen de verwerking van (een 
deel van) zijn/haar persoonsgegevens via een mail aan de secretaris van de M.L.G.K. 
Stichting, Ing. R.C.G.M. Beltjens, e-mailadres r.beltjens@gmail.com.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door een 
aanvrager is gedaan, vraagt de M.L.G.K. Stichting hem/haar een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om veiligheidsredenen adviseert de 
M.L.G.K. Stichting om in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. De M.L.G.K. Stichting reageert zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.  

De M.L.G.K. Stichting wil aanvragers van ondersteuning er op wijzen dat zij de mogelijkheid 
hebben  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 

Hoe de M.L.G.K. Stichting de persoonsgegevens van aanvragers van financiële 
ondersteuning door de Stichting beveiligt: 

De M.L.G.K. Stichting neemt de bescherming van de gegevens van aanvragers van financiële 
ondersteuning door de M.L.G.K. Stichting serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 

Indien een aanvrager de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met de secretaris van de M.L.G.K. 
Stichting, Ing. R.C.G.M. Beltjens, e-mailadres r.beltjens@gmail.com 

Verklaring gebruikte afkortingen: 

ANBI  : Algemeen Nut Beogende Instelling 
RSIN :  Rechtspersonen en samenverwerkingsverbanden informatienummer (voorheen 
    fiscaalnummer) 
DUO :  Dienst Uitvoering Onderwijs 


