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PRIVACYVERKLARING PUUR!
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.
Hoe PUUR! omgaat met jouw persoonsgegevens staat beschreven in deze privacyverklaring.
Hierin maken we helder welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden
PUUR! deze gebruikt. Het is ten alle tijden mogelijk om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te
wijzigen of te verwijderen. Daarnaast is het voor ons belangrijk te weten wat de voorkeuren zijn met
betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven, service mails, het gebruiken van foto- en video
materiaal gemaakt tijdens danslessen, workshops, optredens of andere gelegenheden van PUUR!
We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.
De aan jou beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een
nieuwe versie de huidige versie vervangt.
INDENTITEIT PUUR!
PUUR! Dans voor mensen met een beperking, Anouk Heuzen en Lotte Kon
Postadres: Venkelstraat 21/ Vestigingsadres: Suikerbergseweg 6 Wijchen
KVK nummer 63919435 - BTW nummer NL855453448B01

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Voorop staat dat PUUR! zeer zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van haar leerlingen. De
persoonsgegevens die wij hebben gebruiken wij om je van informatie over de lessen te voorzien,
transacties goed uit te kunnen voren, verzenden van de nieuwsbrief, bellen en e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigen over onze
diensten en producten en je op de hoogte te houden van aankomende activiteiten.
De volgende persoonsgegevens verwerken wij van leden van PUUR!:
• Naam leerling
• Geboortedatum
• Eventuele achtergrond informatie leerling
• Naam ouder/ verzorger
• Adres (woongroep of ouderlijk huis)
• Woonplaats
• Telefoonnummer(s) (ouders/ verzorgers)
• E-mail adres
• Betalingsgegevens

GEGEVENSVERW ERKING VAN PUUR!
Om onze leerlingen te beschermen vragen wij uitsluitend aan de ouders/ verzorgers om toestemming
voor het gebruik van de onderstaande gegevens. Natuurlijk in overleg met de leerling.
NIEUW SBRIEVEN
Met de nieuwsbrieven die wij versturen brengen wij je op de hoogte van komende activiteiten van
PUUR!, leuke weetjes, eventuele komst van nieuwe stagiaires, muziek die we in de lessen gebruiken
en algemene informatie.
Door ‘JA’ te omcirkelen op het inschrijfformulier geef je ons toestemming om je nieuwsbrieven toe te
sturen. Het is altijd mogelijk om je voor de nieuwsbrief af te melden.
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MAILS
Het kan voorkomen dat wij je persoonlijk mailen. Informatie die je van ons per mail kan ontvangen kan
gaan over; mededeling over danslessen, zoals annulering, wijziging tijden, afwezigheid docenten,
informatie over optredens en activiteiten van PUUR! etc. Daarnaast kunnen wij contact met je
opnemen mochten wij iets willen bespreken met betrekking tot jouw zoon/ dochter.
Door ‘JA’ te omcirkelen op het inschrijfformulier geef je ons toestemming om je mails toe te sturen.
Natuurlijk is het mogelijk om je voor deze mails af te melden. We kunnen je dan niet meer bereiken
per mail. Dit is op eigen risico.
FOTO- EN VIDEOMATERIAAL
Tijdens lessen, workshops, optredens en andere activiteiten van PUUR! worden er geregeld foto- en/
of videomateriaal gemaakt. Deze worden voornamelijk voor promotionele en commerciële doeleinde
gebruikt zoals, Facebook, PR materiaal zoals flyers en/ of posters en de website van PUUR!
(www.puurdans.nl).
Door ‘JA’ te omcirkelen op het inschrijfformulier geef je ons toestemming om foto- en/ of
videomateriaal voor promotionele en/ of commerciële doeleinden te gebruiken.
UITZONDERINGEN
Tijdens de lessen en andere activiteiten van PUUR! gelden er een aantal uitzonderingen en specifieke
situaties. Deze vermelden wij hieronder.
- Externe publicaties
Het komt voor dat PUUR! mensen van buitenaf uitnodigen om een artikel te schrijven ter promotie van
PUUR!. Wanneer zij gebruik willen maken van een foto/ video van leerlingen van PUUR! zullen wij
hier ten allen tijde specifiek toestemming aan ouders/ verzorgers voor vragen.
- Onderwijs doeleinden
PUUR! werkt met stagiaires van verschillende opleidingen. Deze studenten worden zowel door
PUUR! begeleid als door een begeleider vanuit de desbetreffende opleiding. Tijdens een
stage kan het voorkomen dat een stageles gefilmd wordt voor onderwijsdoeleinden. Deze beelden
worden slechts bekeken door PUUR!, de desbetreffende stagiair, zijn/ haar stagebegeleider en
eventueel deels tijdens een presentatie van de stagiaire. Door ondertekening van het inschrijfformulier
ga je akkoord met filmen voor onderwijs doeleinden. Mocht je hier geen toestemming voor geven
maak dan schriftelijk bezwaar door een mail te sturen naar puurdans@gmail.com.
BEWAARTERMIJN GEGEVENS
PUUR! bewaard de persoonlijke gegevens zolang de leerling is ingeschreven. Wanneer de leerling is
uitgeschreven worden de gegeven zeven jaar bewaard. Dit is vastgesteld op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen.
Wanneer er tijdens de inschrijvingsperiode van de leerling toestemming is gegeven voor het gebruik
van foto en/ of video materiaal gaan wij ervan uit dat wanneer een leerling zich uitschrijft, dit materiaal
gebruikt mag blijven worden. Mits er schriftelijk bezwaar voor wordt gemaakt gebruiken wij de foto’s
niet meer.
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RECHTEN
Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien. Wanneer je ons een verzoek toestuurt zullen wij
de gegevens die wij van jou hebben tonen.
Rectificatierecht
Je hebt het recht om jouw gegevens die wij verwerken in onze ledenadministratie te laten aanpassen.
Je kan een verzoek tot aanpassing sturen naar puurdans@gmail.com. Wij zorgen dat de informatie
bijgewerkt wordt. Hiervan zullen wij je een bevestiging sturen.

VRAGEN EN FEEDBACK
Zijn er vragen over onze privacy-beleid, dan horen wij dat graag. U kunt uw vragen en feedback
toesturen naar puurdans@gmail.com

