Met deze informatie brengen we je op de hoogte van ons beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming,
welke per 25 mei 2018 geldt. Onderstaande is van toepassing op alle door Damoves Peuter- en Kleuterdans
geleverde diensten.
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die wij verwerken:
- Voor- en achternaam ouder
- Voorkeurs lesdag en leslocatie
- Voor- en achternaam kind
- Evt. bijzonderheden kind die van belang zijn tijdens de dansles
- Geboortedatum kind
- Evt. gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie
- Adres ouder en kind
of telefonisch.
- Telefoonnummer ouder
- Bankgegevens in het geval van incasso lesgeld
- E-mailadres ouder
De docente van uw kind heeft enkel toegang tot de:
- Voor- en achternaam kind
- Telefoonnummer(s) ouder(s)
- Leeftijd kind
- Evt. bijzonderheden kind die van belang zijn tijdens de dansles
Damoves deelt uw gegevens niet met andere partijen en verkoopt deze niet door aan derden.
Waarom we uw gegevens nodig hebben
Wij willen de danslessen aan uw jonge kinderen, namelijk peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar),
geven op een verantwoordelijke manier. Tijdens de danslessen zélf is het vooral van belang dat wij op de
hoogte zijn van evt. bijzonderheden en u kunnen bereiken in geval van nood of ongemak van uw kind. Het
voeren van een degelijke administratie. Het versturen van een welkomspakket voor uw kind (per post),
informatie omtrent de lessen of evt. wijzigingen (per e-mail) en een lesgeld factuur (per e-mail).
Verwerkt Damoves ook bijzondere persoonsgegevens?
Dit zijn gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld: ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging,
strafrechtelijk verleden, gezondheid. Wat gezondheid betreft, verwerken wij enkel door u verstrekte
bijzonderheden die belangrijk zijn voor tijdens de dansles (bijv. waterpokken, gebroken been, allergie).
Damoves verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Hoe lang bewaart Damoves uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Oftewel totdat we ze niet meer nodig hebben.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Met het versturen van een e-mail naar office@damoves.nl kunt u uw gegevens inzien, er bezwaar tegen
aantekenen, rectificatie of aanvulling vragen en in vergetelheid geraakte gegevens laten verwijderen.
Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Damoves neemt ten
alle tijden passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en beschermen
tegen verlies, misbruik of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking. Iedereen die bij Damoves werkt en
toegang heeft tot persoonsgegevens of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor
zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn
beveiligd, neem dan contact met ons op.
Foto’s en video’s. Wat vragen wij van ouders?
Het is in principe uit privacyoverwegingen van onder meer de andere leerlingen uitdrukkelijk verboden foto- of
video-opnamen te maken tijdens de lessen.
Ouders maken graag foto's en video’s van hun kind tijdens de dansles. Wij vragen u er rekening mee te houden
dat niet alle ouders het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden. Ook voor foto's die door ouders
worden gemaakt geldt de nieuwe wet AVG: Publicatie is alleen toegestaan als de ouder toestemming heeft van
de andere personen die op de foto zijn afgebeeld.
Hoe gaat Damoves om met het gebruiken van foto’s en video’s uit de les?
Damoves publiceert enkel foto’s waarop een leerling niet herkenbaar is (rug, handen, voeten). Het publiceren
van foto’s of video-opnamen van een leerling waarop het gezicht van de leerling zichtbaar is, gebeurt altijd op
basis van toestemming van ouders.
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