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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat 

onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.  

Dansschool Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst), gevestigd aan Generaal 

Bentinckstraat 30 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Privacyverklaring. 
Oriëntaalse dans met Ana (AnaDanst) verwerkt persoonsgegevens en ik wil u 

hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring geef ik 

aan, hoe de persoonsverwerking binnen mijn dansschool geregeld is.  

 

Wat zijn persoonsgegevens.   
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. We maken onderscheid tussen direct 

identificerende persoonsgegevens en indirect identificerende persoonsgegevens.  

* Direct identificerende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum.  

* Indirecte identificerende persoonsgegevens: telefoonnummer, e-mailadres en 

bankrekeningnummer. 

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, 

spreekt men van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam in combinatie met 

uw geboortedatum. Wanneer anderen deze persoonsgegevens hebben, moeten ze 

daar zorgvuldig mee omgaan (dient daar zorgvuldig mee worden omgegaan.) 

 

Van wie verwerkt Dansschool Oriëntaalse dans met Ana (Ana Danst) 

persoonsgegevens.  
Ik verwerk persoonsgegevens van mensen met wie de dansschool een relatie 

heeft, wellicht krijgt of heeft gehad. Dat zijn gegevens van huidige leden, 

potentiele nieuwe leden, mensen die interesse tonen in een danscursus, 

optredens of andere activiteiten van de school en voormalige leden. Of: Dat zijn 



gegevens van huidige, voormalige en potentieel nieuwe leden en van mensen die 

interesse tonen in activiteiten van de school. Daarnaast nog mensen, die aan een 

bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben 

gehad.  

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Dansschool Oriëntaalse dans met 

Ana (Ana Danst).   
Mijn dansschool verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn:  

* voor- en achternaam,  

* geboortedatum alleen wanneer u onder 21 jaar bent. Dat in verband met 

verschillende btw-tarieven,  

* adresgegevens,  

* telefoonnummer,  

* e-mailadres.  

 

Bijzondere gegevens. 
Bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd. 

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn: informatie over uw 

gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst en strafrechtelijk verleden. 

Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst) vraagt bij uw inschrijving voor een 

danscursus niet om bijzondere persoonsgegevens. Overigens kunt u op het 

inschrijfformulier aangeven of u gezondheids- of lichaamsklachten heeft. Ik 

verwerk deze bijzondere gegevens als ik dat moet op basis van de wet of als u 

ons dat vraagt en met uw uitdrukkelijke toestemming.  Ik verwerk deze 

gegevens alleen, als dat noodzakelijk is voor mijn diensten.  

Bij een inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar voor een danscursus bij 

Oriëntaalse Dans met Ana (Anadanst) is toestemming van ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers vereist.  

De dansschool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers.  



Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens 

van Oriëntaalse Danse met Ana (Anadanst).  
De persoonsgegevens worden verwerkt door de eigenaresse van de dansschool 

Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst) B.Euson-Todorovic.  

De administratie wordt bijgehouden op mijn laptop en op een externe harde 

schijf. Papieren inschrijfformulieren worden bewaard in een speciaal daartoe 

uitgeruste plek.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Met welk doel verwerkt Dansschool Parmentier persoonsgegevens. 
Als u een danscursus of dansles(sen) bij Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst) 

wilt gaan volgen, heb ik uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze 

gegevens kan ik u op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de 

benodigde informatie over de dansles(sen) en andere activiteiten van de 

dansschool zoals onze feestjes, workshops dans en share your talent activiteiten. 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

* het verwerken van uw persoonsgegevens voor de administratie,  

* het afhandelen van uw betaling, 

* het maken van een afspraak voor dansles, 

* het verzenden van onze nieuwsbrieven, 

* u te e-mailen of bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 

voeren, 

* u te informeren over wijzigingen.  

Wanneer U zich inschrijft bij Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst) krijgt U 

van mij de lesvoorwaarden en de privacyverklaring op papier. Deze zijn ook 

altijd terug te vinden op www.anadanst.nl.  

De naam en het emailadres dat ik ontvang, gebruik ik om contact te kunnen 

onderhouden en de leden te kunnen informeren over de inschrijving, de lessen, 

andere dansschool gerelateerde zaken en over andere activiteiten georganiseerd 

door Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst). Wanneer je deze informatie niet of 

slechts gedeeltelijk wenst te ontvangen, kan je dat aangeven door een mail te 

sturen naar anadanst@gmail.com.  



Omdat ik geen gebruik maak van automatisme incasso bewaar ik geen bank- en 

rekeningnummergegevens. Deze zijn wel terug te vinden in mijn bankafschriften 

en mijn boekhoudprogramma. Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden 

door mij, de boekhouder en eventueel de belastingdienst.  

Tijdens de groepslessen maak ik gebruik van presentielijsten, waar alleen de 

naam en achternaam vermeld staan. Deze presentielijsten zijn in te zien door mij 

en een aantal geselecteerde personen die mij bij de les ondersteunen. Op deze 

lijst houd ik de aanwezigheid bij, noteer ik bijzonderheden zoals bijvoorbeeld 

afbeeldingen voor de les of afwezigheid. Dat in verband met mogelijkheid tot 

inhalen (zie hiervoor de lesvoorwaarden). Ook geef ik aan of je bijvoorbeeld 

langer op vakantie bent of dat je door andere reden niet in de les kunt zijn. Dat 

wordt echter heel beknopt weergegeven, zoals bijvoorbeeld vak., ziek, etc.  

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard 
Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor 

persoonsgegevens vastgesteld. Ik ben als ondernemer wel wettelijk verplicht om 

mijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal 

basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Ik bewaar de gegevens 

niet langer dan het wettelijk nodig is.  

 

Hoe gaat Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst) om met de 

persoonsgegevens. 
Ik verkoop geen gegevens aan derden en verstrek deze uitsluitend als dit nodig 

is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met de leden of te voldoen aan een 

wettelijke verplichting (denk aan belastingdienst, bank, evt. verzekeringen).  

Ik gebruik de persoonsgegevens niet voor externe promotie- en 

marketingdoeleinden.  

Ik deel geen persoonsgegevens met andere leden, bekenden of collega’s zonder 

de toestemming van desbetreffende persoon. Liefst laat ik het uitwisselen van 

gegevens over aan de personen onderling. Zo geef ik bijvoorbeeld -zonder 

toestemming- nooit een achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, 

(mail)adres of anderszins aan iemand door. Voortaan moet toestemming hiertoe 

via mail of schriftelijk gegeven worden.  

 



Cookies 

Www.anadanst.nl gebruikt geen cookies die de gegevens van bezoekers 

gebruiken of opslaan.  

Rechten foto’s en videomateriaal. 

Wanneer u ingeschreven bent bij Oriëntaalse Dans met Ana geeft u mij het recht 

om de foto’s die gemaakt zijn tijdens onze activiteiten voor doeleinden van de 

dansschool te mogen gebruiken. Deze kunnen geplaats worden op de site van de 

dansschool, Facebookpagina en Instagram. Het is niet toegestaan foto’s van mijn 

website zonder schriftelijke toestemming van mij of betrokkenen te gebruiken 

voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto's op 

deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of zijn door mij of de 

leerlingen gemaakt. Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van 

anderen te kunnen respecteren, verzoek ik iedereen vriendelijk doch dringend 

zelf geen foto's of filmpjes tijdens de lessen, dansavonden of andere activiteiten 

van de dansschool te maken.   

Bewakingscamera’s.   

In de danszaal op Tarwelaan 56a, Eindhoven zijn beveiligingscamera’s 

geplaatst. Dit om ieders veiligheid te beschermen en voor het bewaken van de 

zaal. De beelden blijven beperkt bewaard. Alleen bij incidenten zoals opgelopen 

blessures, diefstal, vandalisme en andere bijzonderheden mogen de beelden 

worden bewaard. De beelden kunnen alleen na een rechterlijk bevel worden 

opgevraagd. 

Inzage persoonsgegevens.  

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te 

verwijderen. Een verzoek tot wijziging kan verstuurd worden naar 

anadanst@gmail.com. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren op een verzoek. 

Alle inschrijvingen gebeuren schriftelijk, een kopie van eigen inschrijfformulier 

is altijd op verzoek te verkrijgen. 

Oriëntaalse Dans Met Ana (AnaDanst) behoudt het recht om wijzigingen aan te 

brengen in deze privacyverklaring. Ik heb geprobeerd om juiste informatie te 

verschaffen. Ik kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of 

actueel is.  

Om zo goed mogelijk aan de nieuwe privacywetgeving te kunnen voldoen, wil 

ik alle leden en bezoekers vragen om de mobiele telefoons voortaan in de tas te 

laten tijdens de lessen, workshops, dansavonden en andere activiteiten 

georganiseerd door Oriëntaalse Dans met Ana (AnaDanst). Behalve natuurlijk 

als er een bijzondere reden is om bereikbaar te moeten zijn. Geef dat dan voor 

de les aan.  



Zo werken wij samen aan een fijne, privacy-veilige sfeer.  

Blijf vooral dansen en samen met mij plezier maken.  

Met vriendelijk dank,  

B. Euson-Todorovic (namens Oriëntaalse Dans met Ana/AnaDanst).  

Eindhoven 19-5-2018  

 


