Privacyverklaring Doenya’s Danswereld
Doenya’s Danswereld, gevestigd aan Pironstraat 72 te Tilburg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Doenya’s Danswereld wordt beheerd door Patricia Djukic- de Wijs
Doenya’s Danswereld
Pironstraat 72
5041 GK Tilburg
0681229655
info@doenyasdanswereld.nl
www.doenyasdanswereld.nl

Persoonsgegevens die Doenya’s Danswereld verwerkt
Doenya’s Danswereld kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van Doenya’s Danswereld, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Doenya’s Danswereld kan de volgende gegevens verwerken:
o Voor- en achternaam ouder
o Naam kind
o Geboortedatum kind
o Adresgegevens (voor facturatie)
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Doenya’s Danswereld verwerkt je gegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons
hebt verstrekt.
Dit kan betekenen dat Doenya’s Danswereld je persoonsgegevens verwerkt om:
o Per e-mail of telefoon contact met je op te nemen naar aanleiding van een verzoek
dat je daartoe hebt ingediend door middel van een ingevuld contactformulier op de
website.
o Om de aangevraagde cursus/ overeenkomst correct af te kunnen handelen en te
factureren per e-mail.
o Na een offerte aanvraag de gevraagde informatie toe te sturen en na akkoord de
opdracht overeenkomst toe te sturen. Het aan ons verschafte telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om de opdracht correct af te handelen en om de factuur
te versturen.
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o De nieuwsbrief te verzenden, waarvoor je jezelf hebt ingeschreven via de website.
We gebruiken je voornaam en e-mailadres om je deze nieuwsbrief toe te sturen.
o Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor
hebben verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Doenya’s Danswereld bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn ontvangen.
o Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief en/of e-mails, zullen je
persoonsgegevens uiterlijk 1 maand na de uitschrijfdatum uit het systeem worden
verwijderd.
o De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere
om aan de belastingwetgeving te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na
het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
o De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen
bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doenya’s Danswereld verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Doenya’s Danswereld gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doenya’s
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Danswereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een
computerbestand naar je toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@doenyasdanswereld.nl. wij zullen je
verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Doenya’s Danswereld neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@doenyasdanswereld.nl .

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
We raden je dan ook aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.
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