
 
Privacy policy dansvereniging ‘Love 2 Dance’ 

 

Vanaf 25 mei dienen verenigingen en bedrijven in orde te zijn met de GDPR 

wetgeving, ook wij als dansschool dienen hieraan te werken! 

GDP.. WHAT? 

GDPR (of ook Algemene Verordening 

Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het 

beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van 

Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf 25 mei 

2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je 

verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze 

beveiligt. 

GEGEVENSVERZAMELING 

Wij maken graag een onderscheid tussen mensen die ons louter contacteren voor 

info en mensen die actief lid zijn van onze dansvereniging. 

Mensen die ons louter contacteren voor info via mail / website 

- Naam 

- E-mailadres 

- GSM nummer (indien dit vermeld wordt) 

Hoe gebruiken we deze info? 

Via mail: naargelang het belang van de info i.f.v. de dansvereniging kiezen we ervoor 

deze bij te houden in onze google mailbox.  

Via de website: elke persoon die ons contacteert, komt in een apart bestand terecht 

op onze website (contactbeheer - mensen die contact met u opnamen). 

Wie heeft toegang tot uw info? 

Ons bestuur heeft toegang tot uw info via google mail. De website beheerder (Elien 

Huwaert) heeft toegang tot uw info via het websiteplatform WIX. 

Verder wordt met deze info niets gedaan. Indien u toch ongewenst mails ontvangt die 

u niet wenst te ontvangen, kan u dit melden en verwijderen wij uw gegevens uit onze 

database. Dit kan u doen door te mailen naar info@dansvereniginglove2dance.com  

Mensen die lid zijn van de dansvereniging of zich inschrijven op de wachtlijst 

- Naam en geboortedatum 

- Adres 

- E-mailadres en GSM nummer 

- Indien nodig medische info, info omtrent dubbele communicatie (bij 

gescheiden ouders), … 
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Hoe gebruiken we deze info? 

Deze info wordt bijgehouden via Google Drive.  

Waarom hebben we deze info nodig?  

Deze info hebben we nodig om de dagelijkse werking van onze dansvereniging 

mogelijk te maken. 

- Zodat we weten wie lid is van onze dansvereniging 

- Zodat we weten wie in welke groep danst 

- Om de verzekering in orde te brengen 

- Om de inschrijving in orde te brengen 

- Om betalingen te controleren 

- Om uw mails / sms-en te kunnen verzenden met betrekking tot de werking van 

de dansclub 

- Om u op de hoogte te houden van nieuwigheden binnen onze dansclub 

- Om u te contacteren indien uw zoon/dochter onwel wordt in de dansles of er 

iets gebeurt is 

- Om de infodoorstroming vlot te laten verlopen 

- Om briefwisseling mogelijk te maken 

- Om aangepast aan uw eigen familiale toestand een gepaste aanpak te 

kunnen verwezenlijken 

Wie heeft toegang tot uw info? 

Ons bestuur en onze lesgevers hebben toegang tot uw info via Google Drive. 

TOT SLOT … 

Heeft u nog vragen, contacteer ons dan gerust. Indien u wenst, kan u uw gegevens 

inkijken, wijzigen of verwijderen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ons via 

info@dansvereniginglove2dance.com 
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