Privacyverklaring PeuterDansMetMij
We gaan graag goed om met gegevens van diegene die onze website bezoekt en/of lid
wordt bij PeuterDansMetMij

Persoonsgegevens die wij verwerken
•

Voor- en achternaam

•

Emailadres

•

Telefoonnummer

•

Naam kind

•

Adresgegevens

•

IP-adressen

Hoe verwerkt PeuterDansMetMij de gegevens?
Contactformulier: Wanneer je een contactformulier invult worden de (persoons)gegevens
gebruikt om je mail eenmalig te beantwoorden, jou en je kind persoonlijk aan te spreken, in
te schatten of je peuter oud genoeg is voor een proefles en om je telefonisch te kunnen
bereiken wanneer er geen mailcontact mogelijk is.
Aanmeldformulier: Wanneer je lid wordt van PeuterDansMetMij dien je een papieren
aanmeldformulier in te vullen. Deze aanmeldformulieren worden bewaard gedurende de
periode die je lid bent bij PeuterDansMetMij en daarna nog de wettelijke termijn om
administratieve redenen.
Factuurgegevens: Daarnaast worden deze gegevens gebruikt door de boekhouder in een
geautomatiseerd systeem voor het versturen van de facturen gedurende de periode die je lid
bent bij PeuterDansMetMij. Deze gegevens worden bij de boekhouder direct verwijderd na
beeindiging van je lidmaatschap.
Beveiliging persoonsgegevens
PeuterDansMetMij heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen:
•

Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall

•

SSL-certificaat: beveiligde internetverbinding website.

Cookies
PeuterDansMetMij gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy.
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.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen.
Links van en naar andere websites
Soms staat er een link naar een andere website op de site van PeuterDansMetMij. Wanneer
je op de link klikt wordt je naar een andere website geleid (bijvoorbeeld Youtube) die haar
eigen privacyverklaring heeft.
Je rechten over je persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek hiervoor kun je indienen via info@peuterdansmetmij.nl
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is van 23 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze
privacyverklaring aan te passen.

Contactinformatie
PeuterDansMetMij
MR CPM Rommestraat 13
8603CZ Sneek
info@peuterdansmetmij.nl
06-19568887

