Privacyverklaring Pasdedeuntjes
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel u meer
controle te geven over uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar de privacy van onze deelnemers te beschermen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.
Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals u naam, e-mailadres, adres of andere contactgegevens die u
ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft of ingeschreven heeft.
Pasdedeuntjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Contactgegevens: Pasdedeuntjes, Groenland 21, 2548WC den Haag. Telefoon: 0612515539
Jacqueline den Dekker is de functionaris Gegevensbescherming van Pasdedeuntjes
Zij is te bereiken via jacqueline@muziekendansmetkinderen.nl
Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Pasdedeuntjes kan de volgende persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten.
• Uw voor- en achternaam
• De voornaam van uw kind met wie u aan de cursus deelneemt
• De geboortedatum van uw kind
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP adres
Waarom Pasdedeuntjes gegevens nodig heeft.
Pasdedeuntjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het indelen in een van de groepen in de door u gewenste cursussen
• Verzenden van een nieuwsbrief of belangrijke informatie
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
• Het afhandelen van uw betaling
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
• Pasdedeuntjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld
gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte
Hoe lang Pasdedeuntjes gegevens bewaard.
Pasdedeuntjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt. Indien u geen deelnemer meer bent, zal Pasdedeuntjes de administratieve
gegevens verwijderen en alleen de mailgegevens nog in bestand houden voor het toezenden van informatie over
komende cursussen. Wenst u dit niet kunt u ten alle tijden u laten uitschrijven middels een mailtje naar
jacqueline@muziekendansmetkinderen.nl met het verzoek uit de mailinglijst te worden verwijderd.
Delen met anderen.
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet of als
dat nodig is voor onze taken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jegens uw
gegevens. Pasdedeuntjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek.
Op de website van Pasdedeuntjes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Pasdedeuntjes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@muziekendansmetkinderen.nl.
Pasdedeuntjes zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek reageren.

