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Privacyverklaring
Ballet & Dansstudio Door Laverman is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27362256. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en met
welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Ballet & Dansstudio Door Laverman verzorgt danslessen voor kinderen en volwassenen. Daarbij verwerken wij
privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat
betekent bijvoorbeeld dat wij:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
privacyverklaring.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
toestemming is vereist.
Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van
partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te
verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens op elk
moment in te trekken.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen dan kan dat via onderstaande
contactgegevens.
Telefoon: 06-55 15 77 11
E-mail: balletendansdoor@gmail.com
Post: Ballet & Dansstudio Door Laverman, Prins Hendrikplein 5, 2264 SL Leidschendam
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:
Naam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
IBAN
Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Wanneer vragen wij om uw gegevens?
Bij inschrijving voor onze lessen en workshops
Bij aanmelding voor een proefles
Bij aanvragen van onze overige diensten
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Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
Om uw vragen te beantwoorden via e-mail, telefoon, post of social media.
Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mail of post.
Om contributie in rekening te kunnen brengen.
Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn bij het doen van belastingaangifte.
Wanneer wij persoonsgegevens ontvangen van een derde partij, zijn wij alleen verantwoordelijk voor de verwerking
die Ballet & Dansstudio Door Laverman betreft. De betreffende derde partij blijft altijd verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens, hoe zij deze hebben verkregen en hoe zij deze verwerken.
Ballet & Dansstudio Door Laverman zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij
verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet
Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG). Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik
van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Van Facebook en Instagram hebben wij de buttons geplaatst op onze website. Lees de privacyverklaringen van de
respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
Ballet & Dansstudio Door Laverman kan tijdens de lessen en voorstellingen foto's en video's maken. Wij kunnen
deze foto's gebruiken voor eigen publicaties (bijvoorbeeld op de website of in folders) en social media. Wij gaan hier
uiteraard zorgvuldig mee om en vragen hiervoor uw toestemming via het inschrijf- dan wel toestemmingsformulier.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens naar ons mailen. We reageren zo
snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseren wij u om
in deze kopie uw pasfoto, Burgersercivenummer (BSN), paspoortnummer en de strook met nummers onderaan
(Machine Readable Zone) onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wanneer u in de toekomst geen e-mail meer van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit te allen tijde laten weten door
een reply op onze e-mail te sturen of door op een andere manier contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres
wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u
danslessen bij ons afneemt. Bij uitschrijving verwijderen wij u gegevens uit ons bestand zodra uw schriftelijke
opzegging is verwerkt en de verschuldigde contributie is voldaan. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij
langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over deze privacyverklaring. Mocht u er desondanks toch
niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd.

