Privacy statement
Dit is de privacyverklaring van Danssportcentrum La DanZa, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39073073.
Voor Danssportcentrum La DanZa is een verantwoorde omgang met gegevens van
gebruikers van groot belang. La DanZa respecteert jou privacy. Persoonlijke gegevens
worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Danssportcentrum La DanZa verwerkt jou persoonsgegevens volgens de vereisten die
de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben een aantal persoonsgegevens van jou opgeslagen. Het gaat hierbij onder
andere om uw naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens) en contactgegevens.
Met uw persoonsgegevens, die wij ontvangen hebben door een contactmoment in het
verleden, zullen wij uiterst zorgvuldig omgaan en slechts gebruiken om contact te
onderhouden.
Als u lid wordt komen uw persoonsgegevens in onze ledenadministratie, welke wordt
verwerkt bij Logifit BV. La DanZa is verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens en Logifit BV, de verwerker van de gegevens van onze leden.
Danssportcentrum La DanZa heeft in het kader van de nieuwe Europese
Privacywetgeving AVG een verwerkingsovereenkomst gesloten met Logifit. Deze
verwerkingsovereenkomst maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de
afspraken welke tussen Logifit en La DanZa zijn vastgelegd in de overeenkomst
betreffende de dienstverlening van Logifit.
De verwerkersovereenkomst kunt u via info@la-danza.nl opvragen.
2. Doeleinden van gegevensverwerking
Als je La DanZa een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het
nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te
handelen. De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend
gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van je contactaanvraag om je
diensten aan te bieden van La DanZa. Deze gegevens worden zonder je toestemming
niet aan derden verstrekt.
3. Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel
waarvoor wij je in de eerste instantie hebben gekregen.
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de lessen voor PR of sociaal media, blijven bewaard.
Als je hier bezwaar tegen hebt, zullen wij de foto op verzoek verwijderen.

Gegevens over betaling ten aanzien van de gekochte producten of diensten bewaren wij
7 jaar.
Dit is het termijn van de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.
4. Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u
bezwaar maken tegen het gebruik ervan. U kunt op elk moment inzage vragen in de
gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Indien u
geen marketinginformatie van Danssportcentrum La DanZa wenst te ontvangen, kunt u
dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@la-danza.nl
5. Beveiliging persoonsgegevens
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij maken gebruik van strikte
veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot persoonsgegevens. Wij beschermen je gegevens met alle mogelijke middelen, maar
vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht
van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. In het bijzonder nemen wij
de volgende maatregelen:
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot
geautoriseerde personen.

6. Cookies
Danssportcentrum La DanZa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
7. Contactinformatie over vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te
verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen of
wijzigen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacybeleid en de
manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, stel ons dan daarvan op de hoogte
via: info@la-danza.nl
8. Wijzigingen
De Privacy Statement kan te allen tijde door Danssportcentrum La DanZa aangepast
worden. Danssportcentrum La DanZa adviseert u daarom het Privacy Statement
regelmatig te bekijken. Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

