Bijgewerkt op 24-05-2018

PRIVACYREGELEMENT LIDMAATSCHAP SIDANZA, VERENIGING VOOR
DANS EN BEWEGING STEENSEL
1. Wie is SiDanza?
SiDanza is de vereniging voor dans en beweging gevestigd in Steensel. SiDanza staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 17101119
2. Welke informatie heeft SiDanza nodig van de leden?
SiDanza vraagt van de leden:
•
•
•
•
•

Voornaam, achternaam en tussenvoegsels;
Adres, postcode en woonplaats;
E-mailadres lid of ouders/verzorgers;
Geboortedatum;
Telefoonnummer(s).

Als u deelneemt aan bepaalde activiteiten van SiDanza, dan kan het zijn dat er meer gegevens van u gevraagd
zullen worden wanneer deze nodig zijn voor deelname aan de activiteit. Welke gegevens nodig zijn, zal
verschillen per activiteit. Een voorbeeld hiervan is allergie-informatie wanneer er sprake is van eten tijdens een
activiteit.
Toelichting op deze informatie
Voor het contact met de leden en om ze op de hoogte te houden van gebeurtenissen, gebruiken wij de
e-mailadressen en telefoonnummers. De geboortedatum van de leden wordt gebruikt om de contributie vast te
kunnen stellen en de indeling van de groepen.
3. Op welke wijze beschermt SiDanza de persoonsgegevens?
SiDanza verwerkt de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. SiDanza zal geen persoonsgegevens
verstrekken aan derden zonder toestemming van de eigenaar. De persoonsgegevens bewaren wij via het
programma Excel dat beveiligd is met een wachtwoord.
4. In welke mate zijn de persoonsgegevens openbaar?
Het bestuur en de docenten van SiDanza hebben toegang tot de persoonsgegevens. Wat betreft het openbaar
plaatsen van beeldmateriaal kunt u op de laatste pagina een keuze maken.
5. Hoe kan ik de gegevens corrigeren of verwijderen?
U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die SiDanza van u heeft opgeslagen in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar penningmeester@sidanza.nl. Betrokkenen
hebben recht op vergetelheid, op het moment dat een lid het verzoek doet om de gegevens te verwijderen
dient SiDanza hier gehoor aan te geven, als de gegevens zijn doorgegeven aan derden moet SiDanza de
toestemming intrekken. Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om lid te zijn van SiDanza. Mocht u daarvoor de
toestemming willen intrekken, dan vervalt uw lidmaatschap. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
is. Dit houdt in dat bij afmelding van het lidmaatschap de gegevens niet langer dan twee jaar worden bewaard.

6. Waar kan ik een klacht indienen?
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen op het moment dat u vindt dat de
persoonsgegevens niet goed worden verwerkt.
7. Kan dit privacyregelement worden gewijzigd?
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd, wijzigingen worden doorgegeven via de e-mail. Dit reglement is
onder voorbehoud van eventuele typfouten en wettelijke bepalingen.
8. Vragen?
Bij eventuele vragen kan er gemaild worden naar bestuur@sidanza.nl

