
PRIVACY VERKLARING

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Speel en Dans 
verwerkt. Indien u persoonsgegevens aan Speel en Dans verstrekt, geeft u toestemming 
om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Ik adviseer u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen 
administratie.

Speel en Dans, gevestigd in Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@speelendans.nl www.speelendans.nl 

Kamer van Koophandel: 58756434

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

Speel en Dans verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over diensten en/of 
omdat u deze zelf aan Speel en Dans heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer als u dat nummer actief verstrekt
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of 

telefonisch

Speel en Dans heeft niet de intentie andere gegevens dan hierboven genoemd te 
verzamelen.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

Speel en Dans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen 
van de van u verkregen informatie.

 Verkoop van Speel en Dans E book en online lessen
 Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen 

van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten.
 Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen 

diensten af te wikkelen.
 Om persoonsgegevens te verwerken als daar een wettelijk verplichting voor geldt,

zoals gegevens die nodig zijn voor de Belastingaangifte.
 overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor Speel en Dans zoals bv 

social media accounts. 
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 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de 
overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Speel en Dans en u
te informeren over de ontwikkelingen van Speel en Dans.

Cookies die worden gebruikt

Speel en Dan gebruikt zo min mogelijk cookies op deze website. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone.

Speel en Dans gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de 
website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is 
ingelogd op de website. 

Verder gebruiken we analytische cookies die nodig zijn voor het analyseren en 
verbeteren van onze website en dienstverlening. 

Speel en Dans  gebruikt geen invasieve of tracking cookies. Wel hebben we links naar 
andere websites op onze website, zoals YouTube en onze social media accounts. Je kunt
het beste hun privacyverklaring doorlezen mocht je op deze links klikken.

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten. Dit kunnen video’s, 
afbeeldingen of berichten zijn. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich 
alsof de bezoeker deze andere website bezoekt. Deze ingesloten websites kunnen data 
over u verzamelen Een voorbeeld hiervan zijn de YouTube video’s die op deze website 
staan.

U kunt u afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden.

Delen van persoonsgegevens 

Speel en Dans verkoopt uw gegevens niet aan anderen en verstrekt deze uitsluitend 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

Het beveiligen van persoonsgegevens

Speel en Dans vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Als u de indruk krijgt 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@speelendans.nl. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Speel en Dans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u dat eerder aangeeft.
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Geautomatiseerde besluitvorming

Speel en Dans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via het mailadres van Speel en Dans  info@speelendans.nl.  kunt u een verzoek 
indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te 
verwijderen. Speel en Dans zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een 
maand na ontvangst hierover informeren. 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht 
aan onze info@speelendans.nl.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend 
gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 
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