Privacy verklaring eXplosion dance
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 november 2018. In deze privacyverklaring leest
u hoe wij om gaan met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons
aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere
dat wij:
•

Vermelden welke persoonsgegevens, met welk doel en hoe lang we deze persoonsgegevens verwerken.

•

Toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens waar dat is vereist.

•

Beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen.

•

Het recht respecteren op inzage, het corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van leerlingen die rechtstreeks worden opgegeven en/of waarvan
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
•

Voornaam, achternaam en geboortedatum

•

Adres, telefoonnummer, e-mailadres

•

Herkenbare foto’s en/of video’s

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:
•

Om administratie te voeren voor contributie gebruiken wij de voor-, achternaam, geboortedatum en het adres.

•

Om over optredens, activiteiten of bij calamiteiten te communiceren gebruiken wij het telefoonnummer en e-mailadres.

•

Om onze nieuwsbrief te verzenden gebruiken wij het e-mailadres (afmelden kan altijd via een link in de nieuwsbrief).

•

Om bijvoorbeeld thuis een dans te oefenen delen we video’s in een besloten WhatsApp groep.

•

Uit trots en voor promotie, delen wij foto’s en/of video’s via openbare kanalen zoals onze website, Facebook en Instagram.

•

Wij verkopen DVD’s van onze theatershow waar in de aftiteling de namen van de leerlingen worden weergegeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons voor onbepaalde tijd verwerkt zolang de leerling is ingeschreven.
Nadat een leerling wordt uitgeschreven worden opgeslagen persoonsgegevens uitgezonderd foto’s
en/of video’s binnen uiterlijk een jaar na uitschrijving verwijderd. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen persoonsgegevens eerder verwijderd worden en kunnen bepaalde foto’s en/of video’s op onze eigen website en/of social media (binnen het redelijke) alsnog verwijderd of aangepast worden.

Beveiliging persoonsgegevens
Alleen geautoriseerd personeel en/of vrijwilligers hebben (beperkt) toegang tot persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons zelf beveiligd opgeslagen. Het e-mailadres wordt daarnaast in Mailchimp
(verzending nieuwsbrief ) opgeslagen en verwerkt. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden
tenzij wij daartoe volgens de wet worden verplicht.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens. Hiervoor (of voor vragen,
of klachten over onze privacyverklaring) stuurt u een bericht naar: info@explosiondance.nl
Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

