Privacy reglement

Privacyverklaring Kom, dans met mij…
Kom, dans met mij…geves7gd aan Ambonstraat 2a in Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Overige contactgegevens: tel; 06 44200345, 06 23435360, www.komdansmetmij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kom, dans met mij.. verwerkt je persoonsgegevens doordat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of bij
ons danst.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
•
E-mailadres
•
Telefoonnummer(s)
•
Gezondheidsinforma7e indien dit van belang is voor het doen van Biodanza.
•
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kom, dans met mij… verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- Je te informeren over aankondigingen van Biodanza ac7viteiten.
- op de hoogte zijn van en kunnen inspelen op evt. gezondheidsperikelen die invloed hebben op de
Biodanzales of jezelf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kom, dans met mij…bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kom, dans met mij… verkoopt je gegevens niet aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Kom, dans met mij.. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door Kom, dans met mij..

Margriet Kaptein en Marjan van der Vaart Smit Biodanza facilitator en didactisch docent
volgens IBF, lid Vereniging Biodanza Nederland, tel: 06 44 200 345/ 06 23 53 43 60 e-mail:
info@komdansmetmij.nl

Je kunt een verzoek tot inzage, correc7e, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@komdansmetmij.nl
Recht op vernie@ging
Je kunt vragen om je gegevens te vernie7gen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden
tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor
iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kom, dans met mij.. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. We hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

- BeveiligingssoWware, zoals een virusscanner en ﬁrewall.
- unieke inlogcode en wachtwoord op computer
- afgesloten kast waar de gegevens opgeslagen worden.
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