
 

 

 

   

     

 

                                                                   

Privacyverklaring 

Dynamik Danceteam 

    
      “Love what you do, 

         Do what you love” 

  



Voorwoord 

De GDPR-Verordening verplicht de gegevensverantwoordelijke om, 

overeenkomstig met het transparantieprincipe, op een beknopte, open , 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm én in duidelijke en 

eenvoudig taal, de betrokkene(n) te informeren over verschillende zaken 

opgenomen in deze privacyverklaring. Vervolgens vragen we gegevens op 

volgens het proportionaliteitsprincipe. Dit betekent dat enkel 

noodzakelijke persoonsgegevens opgevraagd en verzameld worden. 

De dansvereniging probeert ten alle tijden zorgvuldig om te gaan met je 

gegevens en zich aan alle wet –en regelgeving te houden. 

 

 

Zit je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog met vragen? Heb 

je een klacht over het verwerken van je gegevens? Aarzel dan zeker niet 

om contact met ons op te nemen. 

https://www.dynamikdanceteam.be   

dynamikdanceteam@gmail.com  

 

Indien je het nodig acht, kan er altijd klacht ingediend worden bij de 

Gegevensberschermingsautoriteit (GBA): 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

https://www.beschermingsautoriteit.be 

 

https://www.dynamikdanceteam.be/
mailto:dynamikdanceteam@gmail.com
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I. Welke gegevens worden verwerkt?  

Als dansvereniging hebben we enkele persoonsgegevens van je 

nodig. Deze gegevens worden bij inschrijving opgevraagd, verwerkt 

en opgeslagen in onze ledenadministratie. Het gaat over volgende 

gegevens: 

 

 Gegevens ter identificatie: je naam, voornaam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres. Dit vragen we van de dansers, 

maar ook voor onze minderjarige dansers hebben we deze gegevens 

nodig van de ouder(s). 

 

 Geboortedatum 

De gegevens worden opgevraagd om een lidmaatschapsovereenkomst te 

vervolledigen. Hiervoor vragen we telkens toelating aan elke danser. Voor 

minderjarige dansers wordt de toelating van ouder(s) gevraagd. 

II. Waar verzamelt onze dansvereniging de 

gegevens?   

Onze dansvereniging krijgt de nodige persoonsgegevens binnen via 

een online-inschrijvingsformulier. De verwerkers nemen alle 

mogelijke maatregelen om je de veiligheid van je gegevens te 

waarborgen. Je gegevens worden vervolgens verwerkt binnen de 

ledenadministratie van Danssport Vlaanderen en de sportraad van 

Tienen. Deze derden garanderen volgens hun eigen privacy beleid 

de bescherming van jouw personengegevens. De 

verwerkingsverantwoordelijke van Dynamik Danceteam en de 

betrokken verwerker(s) verbinden zich aan de hand van een 

overeenkomst tot het naleven van de GDPR. 
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III. Waarom worden de gegevens bewaard?  

Omwille van organisatorische redenen en om een goede begeleiding 

voor elke danser te voorzien, worden er persoonsgegevens 

opgevraagd. De gegevens worden enkel gebruikt voor nodige 

doeleinden: 

 

 Aansluiten bij Danssport Vlaanderen. Na betaling sluit je dan ook 

een ongevallenverzekering af bij deze overkoepelende organisatie. 

 

 Deelname aan alle danslessen, trainingen, workshops en activiteiten 

georganiseerd door ons Dynamik Danceteam. 

 

 Aansluiting bij de sportraad van Tienen. 

 

 We vragen contactgegevens op om dansers up to date te houden 

over al dan niet doorgaan van georganiseerde activiteiten, 

danslessen,… 

IV. Wie verwerkt binnen onze organisatie de 

gegevens?  

De gegevens worden enkel verwerkt door de voorzitters van 

Dynamik Danceteam, nl. Yentl Corremans en Silke Willems. 

V. Wie krijgt de gegevens?  

De gegevens komen rechtstreeks binnen de voorzitters van de 

dansvereniging. Je gegevens worden enkel aan derden doorgegeven 

indien nodig voor de uitvoering van onze dansactiviteiten. De 

dansvereniging werkt samen met onderstaande derden: 
 

 Danssport Vlaanderen: ledenadministratie, afsluiten van 

sportongevallenverzekering. 

 

 Sportraad Tienen: Deelname sportactiviteiten stad Tienen, 

ontvangen van subsidiering. 
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VI. Bewaartermijn 

Alle gegevens worden per jaar opnieuw opgevraagd en verwerkt. De 

gegevens van het vorige dansjaar worden onmiddellijk verwijderd. 

Indien een danser midden in het dansjaar zich uitschrijft, kan deze 

op elk moment vragen om zijn gegevens onmiddellijk te 

verwijderen. 

VII. Hoe worden je gegevens beveiligd?  

Dynamik Danceteam neemt alle mogelijke maatregelen om de 

bescherming van je gegevens te waarborgen. 

Binnen onze dansvereniging nemen enkel onze voorzitters kennis 

met je gegevens. Zij respecteren de geheimhouding van deze 

gegevens en hebben ten allen tijde discretieplicht. 

De gegevens worden verzameld op één digitaal systeem waarop we 

gebruik maken van een wachtwoord dat enkel gekend is door de 

verwerkers. 

Er wordt telkens een back-up gemaakt van de gegevens, zodat we 

in geval van een datalek tot rechtzetting kunnen komen.  

We maken onze medewerkers (dansdocenten) bewust van het 

belang van bescherming van de privacy van onze leden.  
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VIII. De rechten van betrokken personen? 

De betrokkenen in onze dansvereniging hebben verschillende 

rechten. Volgende rechten van de betrokkene staan uitgeschreven in 

de artikelen 13 tot 22 van de GDPR-Verordening: 

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft recht op het 

verkrijgen van bepaalde informatie zoals onder meer de identiteit en 

contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de 

verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond, enz.  

• Recht op inzage en kopie: de betrokkene heeft het recht om 

van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over 

het al dan niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, en om in 

zijn/haar gegevens inzage te krijgen. Daarnaast mogen onder meer 

ook de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van 

persoonsgegevens, de ontvangers, de duur van het bijhouden van 

de gegevens, enz. opgevraagd worden. Ook een kopie van alle op 

hem/haar betrekking hebbende gegevens kan kosteloos opgevraagd 

worden. 

 • Recht op aanpassing: de betrokkene heeft het recht om aan de 

verwerkingsverantwoordelijke te vragen om onjuiste 

persoonsgegevens recht te zetten.  

• Recht op bezwaar: de betrokkene heeft het recht om bezwaar te 

maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende 

persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de 

verwerking tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 

verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten 

en vrijheden van de betrokkene.  

• Recht op verwijdering (om vergeten te worden):de betrokkene 

heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat 

zijn/haar gegevens gewist worden.  

• Recht op intrekken van toestemming: wanneer de verwerking 

van de persoonsgegevens gebaseerd was op de rechtsgrond 

toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene deze 

toestemming steeds intrekken.  
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• Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om 

zijn/haar persoonsgegevens aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij 

gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie 

de persoonsgegevens waren verstrekt.  

• Recht op weigering geautomatiseerde individuele 

besluitvorming, profilering: de betrokkene heeft het recht om 

niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op 

geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan 

voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar 

aanzienlijk treft. 

• Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen 

(bv. een onrechtmatige verwerking waarbij de betrokkene zich 

verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,…) heeft de 

betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de 

beperking van de verwerking te verkrijgen. 


