UW PRIVACY
__________________________

In deze privacyverklaring van Balletschool inspirado en al haar nevensites,
omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor
welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Website bezoekers:
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
leerlingen die zich registreren:
Naam persoon (verplicht) :
om leerling te identificeren en aan te kunnen spreken.
bij bestelling: naam van contactpersoon voor identificatie en aan te kunnen
spreken.
Adres (verplicht) :
om de leerling te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de
wettelijke administratieverplichtingen.
bij bestelling: voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.

Emailadres (verplicht) :
leerlingen: om eventuele vragen te kunnen beantwoorden, of een bevestiging te
sturen, of een factuur, of mededelingen. Kort om gebruiken wij uw email voor
contact mogelijkheid.
bij bestelling: om contact met onze toeleveranciers te onderhouden.
Telefoonnummer (verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele
vragen en voor wijzigingen in het rooster.

bij bestelling: voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.
Geboortedatum
(verplicht) om de leerling in de goede (leeftijds) groep te plaatsen. Ook wordt dit
gebruikt voor de BTW verplichting.
Gegevens die worden gegenereerd via de website:
Bestelgeschiedenis
Er worden geen leerlingen gegevens met onze toeleveranciers gedeeld.
bij bestelling: om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload,
voor de facturatie, voor onze administratie.
Factuurgegevens
Wat op uw factuur staat wordt ook gebruikt voor onze administratie, om te
voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
bij bestelling: producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf,
adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.
Andere gegevens
Foto’s:
wij vragen schriftelijk toestemming om gemaakte foto’s van onze fotograven op
onze website te zetten.
Onze foto’s mogen dan ook op de website geplaatst worden voor verkoop. Dit
doen wij via Oypo waar we een bewerkingsovereenkomst mee hebben.
foto’s gemaakt tijdens optredens vallen ook hieronder, doch wij kunnen tijdens
optredens niet verbieden dat er door andere dan onze eigen fotograven foto’s
gemaakt en gedeeld worden. Hier kunnen wij dus ook niet aansprakelijk voor
worden gesteld.
Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij
de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde les(sen) te
kunnen geven. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten
bewaren omdat de wet ons dit verplicht

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan
het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers,
waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze
website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de
websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat
noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
Bij bestellen van producten worden nooit leerling gegevens gebruikt.
Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij
doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn
uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische
procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die
noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw
gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de
Belastingdienst.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?
Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
opgeslagen, namelijk in Nederland.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Google plaatst Analytic cookies. We plaatsen deze cookies uitsluitend om inzicht te
krijgen in bezoekersstatistieken, om zo de effectiviteit van onze website te verhogen. We
hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, Google mag de informatie niet voor
eigen doeleinden gebruiken en Google mag niet het volledige IP adres gebruiken.
WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het voor een website mogelijk maken om te
communiceren met uw web browser. Door de cookies herkent onze website uw
browser.
KUNT U COOKIES OOK UITZETTEN?

Ja, u kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. De
manier waarop u dit moet doen verschilt per browser. Maar als u dit doet voor de
noodzakelijke cookies, kunt u niet registreren of inloggen op onze website.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact
met ons op. info@balletschoolinspirado.nl
KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van februari 2018. We behouden ons het recht voor
deze privacyverklaring aan te passen.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien,
onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten
verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw
gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

