Privacy Policy One2Dance Olympia
One2Dance Olympia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. One2Dance Olympia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren
Als One2Dance Olympia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1.1 Algemene gegevens
One2Dance Olympia, gevestigd in
Sporthal Bocholtz
Wijngracht 9
6351 HJ Bocholtz
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.one2danceolympia.nl/
One2Dance Olympia
t.a.v. S. Merx-Snoeren
Weiweg 4
6351 AC Bocholtz
Nederland +31612274062
Joyce Schepers en Sandra Merx-Snoeren vervullen de rol van Functionaris Gegevensbescherming
van One2Dance Olympia. Zij zijn te bereiken via one2danceolympia@hotmail.nl.
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1.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
One2Dance Olympia verwerkt geen persoonsgegevens die afkomstig zijn van de website. Wij
maken geen gebruik van social media plugins. Persoonsgegevens worden wel verwerkt bij
aanmelding als lid. Bij aanmelding als lid worden uw persoonsgegevens en bankgegevens
verwerkt. Onder ´1.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren´ staat beschreven welke gegevens
hieronder vallen.
1.3 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld, neem dan contact met ons op via one2danceolympia@hotmail.nl , dan verwijderen
wij deze informatie.
1.5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
One2Dance Olympia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten
One2Dance Olympia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieaanvraag.
1.6 Geautomatiseerde besluitvorming
One2Dance Olympia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een bestuurslid van One2Dance Olympia) tussen zit.
1.7 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
One2Dance Olympia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens
> Bewaartermijn
> Reden
Naam, adres, geboortedatum,
Gedurende lidmaatschap
Wettelijke afspraken
telefoonnummer(s), e-mail
en 7 jaar na afmelding
Bankgegevens
NAW gegevens,
bankrekeningnummer,
kenmerknummer

> Bewaartermijn
Gedurende lidmaatschap
en 7 jaar na afmelding

> Reden
Wettelijke afspraken
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1.8 Delen van persoonsgegevens met derden
One2Dance Olympia verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Verder verstekken wij geen directe gegevens aan derden. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
1.9 Cookies of vergelijkbare technieken
One2Dance Olympia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
1.10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door One2Dance Olympia en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar one2danceolympia@hotmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
One2Dance Olympia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.
1.11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens One2Dance Olympia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 De bestuursleden en overig betrokkenen van One2Dance Olympia zijn geïnformeerd over het
belang van de bescherming van persoonsgegevens
One2Dance Olympia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
one2danceolympia@hotmail.nl.
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1.12 Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.
1.13 Contactgegevens
One2Dance Olympia
Secretariaat
t.a.v. S. Merx-Snoeren
Weiweg 4
6351 AC Bocholtz
http://www.one2danceolympia.nl/
Nederland +31612274062
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