Privacy en cookie verklaring
Laatst gewijzigd op 7 september 2018

1. Doel van de verklaring
Wij zijn een dansschool waar gebruikers zich via onze Website kunnen registreren om danslessen te volgen. Door zich te
registreren kunnen wij een gecentraliseerde gebruikersadministratie voeren, kunnen de gebruikers deelnemen aan onze
activiteiten en kunnen wij via e-mails updates over de lessen, activiteiten en de werking van de dansschool sturen.

2. Definities
De definities die wij hanteren in deze privacy en cookie verklaring zijn:
Persoonsgegevens: alle informatie die kan leiden tot de identificatie van een gebruiker, zoals, zonder limitatief te zijn, de
voor- en achternaam, postcode, het e-mailadres, etc. (zie ook artikel 3);
U (ook wel ‘Gebruiker’): de natuurlijke persoon die les wil volgen bij Lékipdance
Lékipdance (ook wel ‘Ons’ en ‘Wij’): onze dansschool
Website: Lékipdance is via de Lékipdance Website toegankelijk. Wij doen er alles aan opdat u zich geen zorgen hoeft te
maken over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Website.

3. De persoonsgegevens die worden verzameld
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens, zoals hierna beschreven:
Identificatiegegevens:
Privégegevens:

Email-adres
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Postcode
Geslacht

4. Cookies
Wij gebruiken en verwerken cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het
gebruiksgemak van de Website te verbeteren. Cookies zijn stukjes data die wij op uw computer achterlaten.
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze Website. De Website kan
daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u de toestemming hebt gegeven voor het plaatsen
van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen
waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze Website kunt maken. Permanente cookies kunt u
verwijderen via de instellingen van uw browser.

5. De manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als volgt:
•
•
•

Wanneer u zich inschrijft voor een of meerdere lessen via de website;
Wanneer u een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren;
Wanneer u ons telefonisch contacteert, e-mailt, of via enige andere weg contact opneemt buiten de Website.

Indien u meent dat de persoonsgegevens die verstrekt werden aan ons niet correct, of niet compleet zijn, contacteer ons
dan via info@lekipdance.be. In zulk geval zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

6. De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om:
•
•
•
•
•
•

U als gebruiker te registreren als deelnemer aan onze lessen;
U als gebruiker te kunnen inlichten over onze lessen, onze activiteiten (bijvoorbeeld op til zijnde parties) en
algemeen onze werking;
Mogelijke klachten of vragen te verwerken en te behandelen;
Het gebruik van de Website zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken;
In het kader van sponsoring geaggregeerde data te gebruiken om aan te tonen wat het profiel is van onze
gebruikers;
Om een analyse te maken van de markt, evenals van onze lessen (waaronder bijvoorbeeld het vragen van uw
mening inzake de kwaliteit van onze producten en diensten).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens die irrelevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorsturen of overhandigen aan een derde partij die deze informatie in welke vorm
dan ook kan gebruiken om gerichte marketingacties uit te voeren.

7. De rechtsgrond van deze gegevensverzameling
U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy en cookie verklaring en geeft ons toestemming om uw
persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden door:
1.
2.

het selecteren van de optie “Ik aanvaard deze voorwaarden” op het scherm Inschrijvingen;
elke andere mogelijke wijze die als stilzwijgende aanvaarding van deze privacy en cookie verklaring in aanmerking
genomen kan worden.

Als u geen Persoonsgegevens met ons wil delen, dan kunnen wij u niet inschrijven en zult u geen lessen kunnen volgen bij
Lékipdance.

8. De personen die uw persoonsgegevens ontvangen of er toegang tot hebben
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming:
a)

b)
c)

d)

Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals zal
worden vervangen door Verordening (EU) 2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene
verordening gegevensbescherming") of "AVG") vanaf de inwerkingtreding ervan;
Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie;
Alle andere toepasselijke wetten en voorschriften en officiële bindende aanbevelingen van de relevante
gegevensbeschermingsautoriteiten die van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens en de
privacy zoals vastgesteld in de landen waar de gegevens vandaan komen en/of worden verwerkt;
Eventuele wijzigingen of de vervanging van de voorgaande wetgeving, indien van toepassing.

Voor inlichtingen over het privacy beleid en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Website kunt u
contact opnemen met ons via info@lekipdance.be
Uw persoonsgegevens worden daarom enkel gebruikt door ons en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële
doeleinden doorgegeven worden aan derden.
Wij nemen trouwens alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te verzekeren dat onze medewerkers die toegang
hebben tot Persoonsgegevens deze zullen verwerken in overeenstemming met deze privacy en cookie verklaring en de
relevante wetgeving ter zake.
Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden zonder uw toestemming indien:
•
•

dit noodzakelijk is in het kader van onze rechtmatige belangen;
de relevante, toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.

U erkent uitdrukkelijk dat elke informatie die u deelt via een applicatie of softwareprogramma dat ervoor zorgt dat de
informatie wordt gedeeld (bijvoorbeeld via sociale media, via blogs, fora of discussiepagina’s), publiek wordt
bekendgemaakt. Dit in overweging nemende, dient u voorzorgsmaatregelen te nemen en uw gezond verstand te gebruiken
met betrekking tot de informatie die u zelf op zulke applicaties of softwareprogramma’s plaatst en dient u er rekening mee
te houden dat deze publieke bekendmaking tot gevolg heeft dat anderen zich toegang kunnen verschaffen tot uw
informatie.

9. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij
worden verkregen of verder worden verwerkt door ons. Dit betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens verwijderen na
twee jaar geen les meer te hebben gevolgd bij Lékipdance.

10. Uw rechten in het kader van deze privacy en cookie verklaring
U hebt het recht om:
•
•
•
•
•

ons toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe wij uw gegevens
verwerken;
na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te anonimiseren;
u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
ons een (tijdelijke) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
uw persoonsgegevens aan een andere dienstenaanbieder gelijkaardig aan de diensten van de Website die wij
aanbieden over te dragen;

U geeft ons kennis van het feit dat u een van de voormelde rechten wenst uit te oefenen door ons een email te sturen via
info@lekipdance.be met een duidelijk bewijs van uw identiteit.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst. Afhankelijk van de
complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij
zullen u in dat geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen.
Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct verzamelen en verwerken, dan hebt u uiteraard het recht een klacht in
te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt de commissie contacteren door een e-mail zenden naar
contact@apd-gba.be of een schriftelijk verzoek te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000
Brussel, Drukpersstraat 35.

11. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte, noch maken bij gebruik van een
verbonden onderneming met een maatschappelijke zetel bij de EER.
Indien wij uw persoonsgegevens in de toekomst zouden doorgeven aan verbonden ondernemingen met een
maatschappelijke zetel buiten de EER, dan verbinden wij ons ertoe deze doorgifte enkel te bewerkstelligen indien de nodige
maatregelen zijn genomen om te voorzien dat de Persoonsgegevens voldoende beschermd zijn, waarbij minimaal een
gelijkwaardige bescherming wordt geboden als binnen de EER.

12. Wijzigingen aan deze privacy privacy en cookie verklaring
Wij kunnen deze privacy en cookie verklaring op ieder ogenblik wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Website is de laatste
versie van toepassing. U dient daarom deze privacy en cookie verklaring regelmatig te consulteren.

