
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 
zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Wilt u hier meer over lezen bezoek 
dan hun site. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.  
 
Het waarborgen van uw gegevens, uw rechten en hoe Dansstudio Op den Camp deze informatie 
verzamelt wordt weergegeven in onderstaande privacy verklaring. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.  
 
 
Contactgegevens: 
Dansstudio Op den Camp 
Pinksterbloem 34 
6245 TH Eijsden 
06-10060155 
E-mail: dansstudio-opdencamp@hetnet.nl 
 
 
Privacy verklaring Dansstudio Op den Camp 
Als u zich opgeeft voor danslessen bij dansstudio Op den Camp, verwerken wij persoonsgegevens 
over u. Dit gebeurt a.d.h.v. een aanmeldingsformulier, welke u via onze e-mail: dansstudio-
opdencamp@hetnet.nl kunt verkrijgen of tijdens de dansles. 
 
Gevraagde persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboorte datum, telefoon, e-mail adres, 
opmerkingen, groep of klas van school en of er wel of geen foto’s gemaakt mogen worden van uw 
kind. 
 
Doel: we gebruiken deze gegevens om u te kunnen inschrijven voor een van de danslessen uit ons 
dansaanbod en om u via de mail te kunnen informeren over betalingen en verstrekken van 
informatie betreffende de activiteiten binnen de dansschool. De foto’s zijn ter archief om de 
dansmomenten vast te leggen. Verder verwerken we niet meer gegevens dan noodzakelijk. 
 
Uw gegevens gebruiken we voor: 
NAW-gegevens  inschrijving danslessen, facturatie 
Geboorte datum klantcontact, indeling groepen 
Telefoon  klantcontact 
E-mail facturatie en commercieel contact (bijv. aanbieden nieuwe cursus), actueel 

nieuws (informatie omtrent activiteiten van de dansstudio). 
Groep of klas  indeling groepen 
Opmerkingen   ruimte waarin u zelf een opmerking kunt plaatsen op de aanmelding 
Fotografie vastleggen van voorstellingsmomenten en/of openlessen, delen van deze 

momenten aan klanten of website bezoekers via het fotoalbum op onze 
website en/of Facebook.  www.dansstudio-opdencamp.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bewaarperiode persoonsgegevens. 
De inschrijving betreft een contract voor de duur van een schooljaar augustus t/m augustus. Indien u 
danslid bent geworden zullen we gedurende dit schooljaar deze persoonsgegevens gebruiken. Na dit 
jaar wordt u uit het bestand verwijderd. Wij zullen deze gegevens zeven jaar bewaren in een bestand 
“uitgeschreven leden” gezien wij verplicht zijn voor de belastingdienst onze administratie gedurende 
deze periode te bewaren. Wilt u lid blijven dient u zich opnieuw in te schrijven voor een schooljaar 
en worden u gegevens wederom gedurende een schooljaar gebruikt. Indien u geen lid bent 
geworden en enkel informatie opvraagt slaan wij uw persoonsgegevens enkel op met uw 
toestemming. 
 
Beveiligingsmaatregelen: 
De papieren aanmeldingsformulieren worden verwerkt en verzameld in een programma op de PC. 
Deze PC is beveiligd met een wachtwoord en wordt beveiligd door virusscanners en back-ups. Tevens 
worden de papierenaanmeldingsformulieren met persoonsgegevens opgeslagen in een archiefkast 
met slot. De gegevens zijn enkel door de Artistiekleidster/ directrice van de organisatie toegankelijk. 
 
Cookies 
Onze website maakt geen gebruik van cookies en monitoren ook geen bezoekersgedrag op de 
website. De website is puur om u informatief van dienst te zijn. 
 
Doorgifte aan derden:  
Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om aan uw facturatie 
verplichting te voldoen. 
 
Uw rechten: 
Elk jaar sturen wij aan de huidige dansleden een nieuw aanmeldingsformulier met de daarop bij ons 
bekende persoonsgegevens. U kunt u persoonsgegevens hierop wijzigen en retourneren. U heeft het 
recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde persoonlijke gegevens.  
Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of wissen, neem dan contact met ons op. 
Mocht u volledig uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd willen hebben dan betreuren wij 
dat ten zeerste, maar verlenen hierin volledige medewerking. U kunt dan mailen naar: dansstudio-
opdencamp@ het.nl    met het verzoek: verwijderen van persoonsgegevens.  
 
Klachten of vragen: 
Als u klachten heeft of vragen kunt u contact opnemen met: 
Dansstudio Op den Camp t.a.v. Manja Op den Camp 
Pinksterbloem 34, 
6245 TH Eijsden 
06-10060155 
e-mail: dansstudio-opdencamp@hetnet.nl 
 
Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de 
privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij nemen 
iedere klacht in behandeling. De manier waarop ze dat doen verschilt per klacht.  
U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.  
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 
 
Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u dan eerst via het gratis 
telefoonnummer 088 - 1805 250.  
 


