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Privacy verklaring
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Nargis Bellydance verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gebruik van onze diensten en uw verzamelde gegevens
Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief of inschrijft voor onze activiteiten vragen we
je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
kunnen voeren.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
•
•
•
•
•
•

Volledige naam
Geboorte datum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankrekening nummer

Waarom hebben wij gegevens nodig
De gegevens verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
De officiële wettelijke grondslag hiervoor is die van toestemming en uitvoering van een
overeenkomst. Indien de gegevens niet verzameld kunnen worden is deelname aan activiteit
niet mogelijk en wordt toegang geweigerd.
Persoonsgegevens delen
Nargis Bellydance verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn alleen analytische en functionele cookies om
het gebruik van de website voor u te vergemakkelijken.
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Bewaren van persoonsgegevens
Nargis Bellydance zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is (mits
de wet dit toeschrijft) om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten en activiteiten van Nargis Bellydance.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sncoors@gmail.com
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw
pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Nargis Bellydance zal uiterlijk binnen
vier weken op uw verzoek reageren.
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