AVG Laura’s Dance
Artikel 1: Gegevens
1.1 Laura’s Dance verwerkt uw gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email,
telefoonnummer, rekeningnummer en rekeninghouder).
1.2 Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door Laura’s Dance ivm. automatische incasso.
1.3 De geboortedatum wordt gebruikt om de desbetreffende persoon in de juiste les te plaatsen.
1.4 Uw email adres wordt gebruikt als communicatie middel. U kunt persoonlijke emails ontvangen
en/of een nieuwsbrief. Dit kan via een ander mailingssysteem verzonden worden die Laura’s
Dance gebruikt.
1.5 Adresgegevens worden alleen gebruikt wanneer er geen respons komt op het doorgegeven emailadres.
1.6 Uw telefoonnummer gebruiken wij om snel telefonisch contact te kunnen krijgen bijvoorbeeld
wanneer een les niet doorgaat of wanneer uw kind ziek wordt tijdens een les. In sommige groepen
kan een whatsapp groep aangemaakt worden, u kunt zelf bepalen of u daarin opgenomen wilt
worden indien dit het geval is.
Artikel 2: Foto’s / Filmpjes en Social Media
2.1 Laura’s Dance houdt rekening met de leden die niet op social media willen. Mocht dit
onverhoopt toch gebeuren dan graag direct melden zodat wij actie kunnen ondernemen.
2.2 Laura’s Dance is niet aansprakelijk voor de social media die niet in haar beheer zijn.
2.3 Foto’s en filmpjes die tijdens de les gemaakt worden van de leden van de dansschool mogen
zonder overleg niet verspreid worden op social media. Doet u dit toch en komen er klachten van
derden dan zullen de kosten voor u zelf zijn.
2.4 Doet uw kind of uzelf mee aan een evenement, voorstelling of presentatie dan kunnen er foto’s
of filmpjes door bezoekers geplaatst worden op social media, wees daar bewust van.
Artikel 3: Bewaring gegevens
3.1 Laura’s Dance bewaart uw gegevens totdat u het lidmaatschap beëindigd d.m.v. het
uitschrijfformulier.
——————————————————————————————Ik heb bovenstaande artikelen gelezen en teken voor akkoord:
NAAM:

—————————————————-

NAAM DANSER:

—————————————————-

PLAATS EN DATUM:

—————————————————-

Ik geef toestemming voor plaatsingen op social media (te denken aan foto’s / filmpjes):
Ja /

Nee

Handtekening:

—————————————————-

(onder de 18 jaar toestemming van de ouders nodig):

