Privacy Statement dansSanne BALLET EN MEER / Dans op School (verder te noemen DOS)

1) DOS houdt een eenvoudige administratie bij van de mensen die lid zijn, gegevens die
gebruikt worden zijn:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Persoonlijke gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld. Zij worden enkel gebruikt voor
administratieve doeleinden. Al deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard.
Uw gegevens zullen nimmer worden doorgegeven aan derde, hiermee wordt bedoeld personen,
bedrijven of organisaties buiten DOS om. DOS houdt een eigen administratie bij zonder tussenkomst
van accountant e.d.
Als lid van DOS heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Aan een verzoek
om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.
Gegevens worden na beëindiging van de relatie niet gebruikt voor reclamedoeleinde of enige andere
vorm van klantenbinding, mits de relatie hier zelf om vraagt om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen en dansvormen van DOS.
Na beëindiging van de relatie met onze dansschool, worden deze gegevens ten hoogste 7 jaar
bewaard, dit ivm wettelijke eis van de belastingdienst omtrent het overleggen van de administratie.
DOS verzoekt u om toestemming te geven omtrent het informeren van activiteiten zoals
lesschema’s, afwezigheid of vakanties of bijzondere evenementen middels een bericht via
(groeps)WhatsApp, mail en telefonisch contact. Enkel voor- en achternaam, mailadres en
telefoonnummer worden gebruikt om docent en leerlingen onderling te informeren omtrent
evenementen door DOS georganiseerd, zoals open podium, kijklessen en voorstelling.
Tijdens een open podium, kijklessen, een project op school of een voorstelling in een theater kunnen
foto’s of een video-opnames worden gemaakt . Deze foto’s en/of video’s kunnen op website DOS
terecht komen. Verder kunnen deze foto’s tentoongesteld worden aan derde of leerlingen om
bijvoorbeeld beeldmateriaal bij te bestellen, maar ook om samen met betreffende leerlingen terug te
kijken op de voorstelling/open podium en of kijklessen terug te zien.
Hierbij wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je
privacy aantast, stuur dan een e-mail onder vermelding van de referentie naar de foto/video en
zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

Uiteraard heeft DOS geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door andere en die geplaatst
worden of zijn op social media. Een ieder mag zich er van bewust zijn eenmaal geplaatste gegevens
op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft DOS geen verantwoordelijkheid, tenzij
DOS dit zelf heeft geplaatst op zijn website of facebookaccount.

Wij beschikken noch over de kennis of de middelen en hebben niet de intentie om via digitale
technieken gebruik te maken van uw gegevens. Dit geldt eveneens voor bezoeken aan onze website
en Facebook pagina.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij
zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of
verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.
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