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Priv%cyverkl%ring D%nceb%se

Verwerkte gegevens
D"nsschool D"nceb"se registreert uw persoons- en bedrijfsgegevens "ls je 
gebruik m""kt v"n de diensten v"n D"nsschool D"nceb"se. Het g""t hierbij 
om de volgende gegevens:

N.A.W.-gegevens
digit"le "dressen (zo"ls e-m"il"dres, URL, IP-"dres)
fin"nciële gegevens (zo"ls b"nkrekeningnummer)

Mocht je gebruik m"ken v"n formulieren op deze website, d"n worden "lleen je 
N.A.W.-gegevens geregistreerd.

Reden v%n verwerking
D"nsschool D"nceb"se verwerkt bovengenoemde gegevens om met je in 
cont"ct te komen en in het k"der v"n het uitvoeren v"n een met jou gesloten 
overeenkomst v"n opdr"cht, doorg""ns best""nde uit levering v"n d"ns- en 
"ndere bewegingslessen.

Duur v%n bew%ring
D"nsschool D"nceb"se bew""rt jouw persoonsgegevens niet l"nger d"n strikt 
nodig is om de doelen te re"liseren w""rvoor deze gegevens werden 
verz"meld. Jouw gegevens worden niet l"nger d"n een j""r bew""rd "ls er 
geen overeenkomst met jou tot st"nd komt of n" beëindiging v"n een 
best""nde overeenkomst.

Delen met derden
D"nsschool D"nceb"se verstrekt je persoonsgegevens "lleen ""n derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering v"n een overeenkomst met jou, of om te 
voldoen ""n een wettelijke verplichting.

Verz%melen v%n st%tistieken
Op deze website worden "lgemene bezoekgegevens bijgehouden, w""ronder 
het IP-"dres v"n je computer en het tijdstip v"n opvr"ging en gegevens die je 
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor "n"lyses v"n 
bezoek- en klikgedr"g op de website om zo de werking v"n de website te 
kunnen verbeteren en zijn ge"nonimiseerd. St"tistische gegevens worden nooit 
""n derden verstrekt.
D"nsschool D"nceb"se m""kt voor het verz"melen v"n st"tistieken gebruik 
v"n door Google beschikb""r gestelde softw"re. De "ldus verkregen inform"tie 
wordt, met inbegrip v"n het IP-"dres, overgebr"cht n""r en door Google 
opgesl"gen op servers in de Verenigde St"ten. Lees het priv"cybeleid v"n 
Google voor meer inform"tie.

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/


Google gebruikt deze inform"tie om bij te houden hoe deze website gebruikt 
wordt en om r"pporten over deze website ""n D"nsschool D"nceb"se te 
kunnen verstrekken. Google k"n deze inform"tie ""n derden versch"ffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
inform"tie n"mens Google verwerken. D"nsschool D"nceb"se heeft hier geen 
invloed op.
D"nsschool D"nceb"se heeft Google geen toestemming verleend om 
verz"melde st"tistische gegevens te gebruiken voor "ndere diensten.

Recht op inz%ge en %%np%ssing
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inz"ge, correctie of verwijdering sturen 
n""r info@jemisqu"re.nl. Jemisqu"re D"nsstudio z"l zo snel mogelijk, m""r 
binnen 10 werkd"gen, op jouw verzoek re"geren.

Beveiliging
Jemisqu"re D"nsstudio neemt de bescherming v"n uw gegevens serieus en 
neemt p"ssende m""tregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeg"ng, 
ongewenste openb""rm"king en ongeoorloofde wijziging tegen te g""n.
Als je de indruk hebt d"t je gegevens niet goed beveiligd zijn of er ""nwijzingen 
zijn v"n misbruik, of indien je meer inform"tie wenst over de beveiliging v"n 
door Jemisqu"re D"nsstudio verz"melde gegevens, neem d"n cont"ct vi" 
info@jemisqu"re.nl.

Toestemmingsformulieren fotoʼs en videoʼs
Bij D"nceb"se m"ken wij veelvuldig gebruik v"n videoʼs en fotoʼs op onze 
soci"l medi". Wij vr"gen bij inschrijving en ook nog bij het posten v"n 
m"teri""l of de desbetreffende persoon hiermee "kkoord g""t. Vr"gen betreft 
een beeldm"teri""l online of iets w"t verwijderd moet worden k"n vi" 
info@d"nceb"sestudio.nl. De verwerking hierv"n z"l m"xim""l 7 d"gen duren. 
Leerlingen die in wedstrijdte"ms d"nsen geven "utom"tisch d""rmee 
toestemming voor het gebruik v"n foto en video m"teri""l v"n de 
desbetreffende shows en wedstrijden en eventueel "nder promotie m"teri""l.

mailto:info@dancebasestudio.nl

