
Privacyverklaring Dansclub Animo 

Als dansclub Animo zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je  persoonlijke gegevens . 

Dansclub Animo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en privacy. 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt hieromtrent of contact met ons 

wenst kan dit via onderstaande contactgegevens. 

Dansclub Animo Alken: dcanimo@telenet.be  

Je gegevens worden door de club enkel gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinde. 

               - Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club 

               - Het versturen van info en uitnodigingen van Dansclub Animo via mail 

               - Afsluiten van een verzekering 

               - Lidmaatschap overkoepelende dansorganisatie (Danssport Vlaanderen) 

               - Om telefonisch contact op te nemen indien dit voor de club  nodig is. 

Door jullie lidmaatschap geef je de toestemming om je gegevens te gebruiken, te verwerken en op te slaan 

dit tot 3 jaar na jullie lidmaatschap. 

Je hebt recht op inzage, correctie, aanvullingen of wissen van je gegevens dit na een schriftelijke aanvraag. 

Om de gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben wij: 

            - Onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de privacy  

            - Alle Personen die namens dansclub Animo kennis kunnen nemen van je gegevens zijn gehouden aan 

              geheimhouding hiervan (Staat in de statuten) 

            - We hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoord op al onze systemen. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je gegevens dan vragen we jullie direct contact op te 

nemen met ons . 

Jullie hebben altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. 

Dansclub Animo heeft ook het recht om sfeer foto’s en of filmpjes te publiceren of te verspreiden , die 

beperkt blijven tot activiteiten van Dansclub Animo. 

Portret foto’s betreffende activiteiten van Dansclub Animo, kunnen enkel gepubliceerd worden indien er 

vooraf door de betrokken personen geen schriftelijk verbod werd opgelegd.   

 

Dansclub Animo kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  

Laatste wijziging op 10 september 2018.Van elke wijziging worden  de leden op de hoogte gebracht via mail. 

Opgesteld op 11 september 2018. 

Het bestuur. 
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