Versie 22 mei 2018

PRIVACYBELEID VAN ESTHER’S DANCE CREATION ( E D C]

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Esther’s Dance Creation
(hierna: “EDC”) verwerkt van haar leerlingen of andere geïnteresseerden.
Indien je je inschrijft bij EDC, of om een andere reden persoonsgegevens aan EDC verstrekt,
geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
EDC, gevestigd te Buitenplaats 41, 8212 AB Lelystad, tel. 06 14677368, KvK 69447446.
De lessen van EDC worden gegeven in Harderwijk (studio: De Kiekmure).
De functionaris die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens is
bereikbaar via email-adres info@esthers-dance-creation.nl of telefoonnummer 06 14677368.
2. Welke gegevens verwerkt EDC en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adres, postcode en woonplaats
c) telefoonnummer(s)
d) e-mailadres(sen)
e) geboortedatum
f) bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling
2.2 EDC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact m.b.t. nieuws,
belangrijke mededelingen en/of wijzigingen over de lessen en de school.
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van EDC;
c) je geboortedatum wordt gevraagd om na te gaan of er sprake is van eventuele “leeftijdskorting” en om globaal na te kunnen gaan in welke groep je het beste zou passen;
d) je bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling wordt gebruikt om betalingen van het
cursusgeld te kunnen incasseren.
e) Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van
een vacature.
f) Uitvoeren contract. Als je leverancier bent van EDC dan verwerken wij jouw gegevens voor
de
voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
g) Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond
van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
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h)

Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van onze
medewerkers en onze klanten te waarborgen is multifunctioneel centrum de Kiekmure
voorzien van camera’s.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het opzeggen gebruikt
om je eventueel te vragen naar je ervaringen met EDC en je te informeren over de
ontwikkelingen van EDC.
E-mail berichtgeving (opt-out):
EDC gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten en andere interessante informatie te informeren. Afmelding voor deze mailings is ten
allen mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Inkoop / leveranciers
EDC verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van
producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die EDC
verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en
overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
4. Sollicitaties
Als je bij EDC solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder
andere:
➢ Naam en adresgegevens;
➢ e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
➢ geboortegegevens/leeftijd;
➢ Geslacht;
➢ Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
➢ Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf hebt gevolgd of
gedaan;
➢ gegevens over beschikbaarheid;
➢ andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de sollicitatieprocedure
➢ beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties e.d.
➢ getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
➢ overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters
en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. EDC gebruikt deze
gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.
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5. Cameratoezicht
Ter bescherming van medewerkers, klanten en eigendommen is Stichting Multifunctioneel
Zalencentrum De Kiekmure met camera’s beveiligd. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar
geplaatst en bij betreding van de Kiekmure word je op de aanwezigheid van cameratoezicht
geattendeerd.
6. Bewaartermijnen persoonsgegevens
EDC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
Soort gegeven

Bewaartermijn en reden
De persoonsgegevens worden bewaart gedurende de duur dat je op les zit tot
Klantgegevens maximaal een jaar na afloop van opzegging. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.
De leverancier persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of
Leverancier
zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we
gegevens
daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
De gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van
Gegevens van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij
sollicitanten
deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar
verwijderd.
Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een
Camerabeelden gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een
politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
7.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EDC passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
7.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EDC gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
8.1 Via je docent van EDC kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EDC zal je verzoek in behandeling nemen en je,
binnen een maand na ontvangst hierover informeren
8.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je dit per e-mail (info@esthers-dance-creation.nl) of telefonisch
(06 14677368) doorgeven.
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8.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop EDC je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je dit per e-mail (info@esthers-dance-creation.nl) of telefonisch
(06 14677368) doorgeven.
8.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden
doorgegeven (info@esthers-dance-creation.nl).
9. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De regels rondom de bescherming van
persoonsgegevens kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op
www.esthers-dance-creation.nl Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.
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