Privacy Verklaring Dansschool Mouris.
De algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Dansschool Mouris is een dansschool waar stijldanslessen worden gegeven op verschillende
niveau’s. Is gevestigd op amer 55 te Deurne. De activiteiten worden gehouden in zaal vd
Putten Milhezerweg 2 Deurne.
Bedrijfsgegevens:
Dansschool Roel Mouris
Amer 55
5751SP Deurne
Kvk:
58700595
Btw nr: 159953145B01

Persoonsgegevens:
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Voorbeelden van directe indentificatie zijn:
Naam, adres en geboortedatum. Onder indirecte indentificatie van persoonsgegevens vallen
bijvoorbeeld e-mail, bankrekeningnummer. Ook foto’s en video’s worden gezien als
persoonsgegevens. Wanneer wij deze gegevens hebben, moeten wij daar zorgvuldig mee omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dansschool Mouris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken.





Voor en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens






Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Gegegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere persoonsgegevens:
Bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd. Dansschool Mouris vraagt bij
uw inschrijving van een danscursus niet om bijzondere persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te vezamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
zien en/of controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij inschrijving van een persoon
jonger dan 16 jaar voor een danscursus bij dansschool Mouris is toestemming van ouders of
wettelijke vertegenwoordigers vereist.
Verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van dansschool Mouris worden verwerkt door de eigenaar en medewerker van
de dansschool. In deze privacyverklaring ook te noemen als wij.
Cookies:

Dansschool Mouris maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig
om de website optimal te laten functioneren.
Links naar andere websites:
De internetpagina’s van dansschool Mouris bevatten links naar andere websites . Dansschool Mouris
is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die niet onder dansschool Mouris
vallen.

Doel gegevens:
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door dansschool Mouris.
Deze worden hieronder toegelicht.










Het versturen van nieuwsbrieven:
Dansschool Mouris stuurt e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld
via het inschrijfformulier.
Contact opnemen:
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt via de website. In dit
formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel
van dienst aan te kunnen bieden zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Analytics:
De website van dansschool Mouris verzamelt uw gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Dze gegevens zijn anonym en zijn dus
niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld, duur website bezoek en
welke pagina’s het meest worden bezocht.
Het verwerken van uw persoonsgegevens voor onze administratie.
Het verwerken van de betaling
Informeren van wijzigingen.

Wij maken bij groepslessen gebruik van een presentielijst, waarop voor en achternaam,
adres en e-mail staat vermeld. Deze lijst is ter inzage van onszelf. Wij houden op deze lijst bij
of u wel of niet aanwezig bent tijdens de les. Deze gegevens worden niet met derden
gedeeld. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor externe promotie en
marketingdoeleinden.
Als u bij ons op cursus zit, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. We gebruiken uw naam
en e-mailadres en eventueel whatsapp om contact met u te onderhouden en te informeren
over uw inschrijving.
Opslagperiode:

Als ondernemer zijn wij wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren
(fiscalebewaarplicht) Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven.
Dansschool Mouris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij bewaren uw
gegevens van de periode dat u bij ons een cursus volgt.

