Privacy beleid van Jazzdansvereniging Argos-dance te Veenendaal
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door Argos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:






Om u in te kunnen schrijven bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie);
Ten behoeve van de inning van contributies;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wanneer dit per e-mail gebeurt wordt de
mailing als BCC verstuurd, zodat derden uw e-mailadres niet kunnen zien;
U op de hoogte te kunnen brengen bij uitval c.q. wijziging van lessen;
U op de hoogte te kunnen brengen bij onverhoopte blessures of ziekte van uw kind tijdens de les.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:










Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden
Verstrekking aan derden (met uitzondering van bovenvermelde KNGU) worden door ons niet gedaan.
De KNGU zal er uiteraard voor zorgen de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij
de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan
is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) wanneer het
inschrijfformulier is ondertekend door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Argos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:





Alle personen die namens Argos van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons
contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

