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Privacyverklaring Dansschool ENcore vzw 

1. Inleiding 

Dansschool ENcore vzw hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en de 

bescherming van uw persoonsgegevens. Dit was reeds zo vóór de aanpassing van de 

Europese Privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij maken van deze aangepaste 

wetgeving gebruik om de puntjes op de i te zetten. 

In deze Privacyverklaring zullen wij u zo helder en transparant mogelijk informeren over welke 

persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, wat uw privacy-

rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen. 

Dansschool ENcore vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee: 

• wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

Privacyverklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

• wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop 

wijzen en deze respecteren. 

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft 

hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:  

Dansschool ENcore vzw, met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen (BELGIE), Henri 

Brounsstraat 50a, ondernemingsnummer 524.786.925, info@dansschoolencore.be. 

 

2. Van wie verwerken we persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of 

onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, zoals: 

• leden van de dansschool, en in voorkomend geval de ouders/voogden 

• personen die interesse tonen in onze producten en/of diensten, en/of een product of 

dienst aankopen 

• de docenten en vrijwilligers van de dansschool 

• aanmelders op onze websites of applicaties 

• deelnemers aan onze evenementen 

• leveranciers, en/of de natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen 
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• dienstverleners, en/of de natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen 

• vertegenwoordigers van partners/samenwerkende organisaties, bv. op evenementen 

 

3. Waarom verwerkt Dansschool ENcore vzw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door Dansschool ENcore vzw verzamelt en verwerkt voor de 

volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: 

• onze dagelijkse werking 

• om te kunnen deelnemen aan de danslessen en andere evenementen/activiteiten van 

de dansschool 

• om de klantenadministratie (waaronder openstaande facturen) en het geschillenbeheer 

hieromtrent te kunnen voeren 

• om u via e-mail of via andere kanalen (met nieuwsbrieven of uitnodigingen) in te lichten 

over danslessen, evenementen/activiteiten en producten, inclusief acties en promoties, 

die ENcore aanbiedt 

• om een ongevallenverzekering voor de leden, docenten en vrijwilligers te kunnen 

afsluiten 

• om te kunnen antwoorden op uw bemerkingen en/of vragen aangaande het volgen van 

danslessen, deelname aan evenementen/activiteiten of de aankoop van producten 

• voor marketingdoeleinden zoals de ticketverkoop van onze voorstellingen en andere 

evenementen/activiteiten 

• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder meer inzake onze 

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen 

• in het kader van ons gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken 

• in het algemeen, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de leden met 

de dansschool 

ENcore kan uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, 

telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of sms. U heeft te allen tijde de mogelijkheid 

om zich “uit te schrijven”. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij u niet meer kunnen 

contacteren, en dat onze dienstverlening niet kan worden verleend. U kan ook steeds uw vraag 

tot uitschrijven formuleren per e-mail aan info@dansschoolencore.be. 

ENcore past geen automatische besluitvorming toe – al dan niet op basis van profilering – 

waaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden. 

Zonder verwerking van persoonsgegevens, kan ENcore geen danslessen aanbieden. 

 

4. Welke gegevens verwerkt Dansschool ENcore vzw en hoe verkrijgt zij deze 

gegevens? 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen 

en opslaan. Wij verzamelen deze gegevens bij inschrijving voor een dansles via het 

inschrijvingsformulier en/of via een deelnamestrookje voor een activiteit van de dansschool. 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres en 

telefoonnummer 
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• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum 

 

• Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s)/voogd. Van 

minderjarigen vragen we ook steeds de contactgegevens van de ouder(s)/voogd zoals 

e-mailadres en telefoonnummer. 

Per dansgroep vanaf 13 jaar worden er tevens groepen op social media aangemaakt 

(Messenger en  Facebook vanaf 13 jaar, WhatsApp vanaf 16 jaar) om de communicatie met 

de leden vlotter te laten verlopen. De leden zijn niet verplicht aan deze groepsgesprekken deel 

te nemen, kunnen steeds uitnodigingen weigeren, en kunnen zich te allen tijde uit de groep 

(laten) verwijderen. Indien u niet wenst uitgenodigd te worden voor een dergelijke groep kan u 

dit steeds doorgeven via info@dansschoolencore.be. Tevens raden wij u aan om uw 

instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen, tot een privacy setting die bij 

uw profiel past. 

ENcore let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd. ENcore beschouwt deze 

Privacyverklaring als een kennisgeving aan de ouders/voogd van een minderjarige van het feit 

dat een uitnodiging via social media zal volgen. Indien de ouder/voogd niet wenst dat de 

minderjarige via social media in contact treedt met ENcore, kan de ouder/voogd steeds het 

initiatief nemen om de minderjarige uit te schrijven of ENcore contacteren dit te doen. 

Indien niet via social media wordt gecommuniceerd, kan men zich wenden tot de website van 

ENcore, waar alle nodige informatie ook vermeld is. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen. 

ENcore zal in principe geen gevoelige gegevens (bijzondere categorieën van 

persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld geloofsovertuiging) verwerken. Indien dit uitzonderlijk 

toch het geval zou zijn, zal hiervoor telkens de uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. 

 

5. Hoe lang bewaart Dansschool ENcore vzw uw persoonsgegevens? 

ENcore bewaart persoonsgegevens enkel zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden 

dan wel op grond van de wet is vereist. 

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar na uw laatste actieve 

interactie met ENcore.  

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de gegevens verwijderd. 

 

6. Hoe beveiligt Dansschool ENcore vzw deze gegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo 

hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Dansschool ENcore vzw van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
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• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

• De persoonsgegevens worden niet bewaard in een publieke Cloud zoals Dropbox. 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

• We gebruiken een firewall, antivirus programma’s, … 

 

7. Maakt Dansschool ENcore vzw uw persoonsgegevens over aan derden? 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• het maken (en verspreiden) van brieven, uitnodigingen en mailings 

• het afsluiten van een ongevallenverzekering 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) 

• enkel voor selectiedansers: wedstrijdorganisaties teneinde te kunnen deelnemen aan 

hun evenementen/activiteiten 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met een dergelijke partij maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) 

toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Dit 

zal wel mogelijk tot gevolg hebben dat een deel of geheel van de dienstverlening niet meer 

kan worden verleend. 

 

8. Welke rechten kan u uitoefenen aangaande uw persoonsgegevens? 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens (onder 

voorbehoud van punt 4) die wij van u ontvangen hebben. U kan uw verzoek sturen naar 

info@dansschoolencore.be. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
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9. Kan Dansschool ENcore vzw wijzigingen aanbrengen aan deze 

Privacyverklaring? 

Dansschool ENcore vzw kan haar Privacyverklaring wijzigen, onder meer om deze aan te 

passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en 

reglementaire vereisten. Op de website vindt u steeds de meest recente versie. Van deze 

wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 

7/09/2018. Oudere versies van onze Privacyverklaring zullen in ons archief worden 

opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 

 

10. Wie kan u contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten? 

Voor vragen en eventuele klachten kan u steeds terecht bij info@dansschoolencore.be. 

U kan ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 

 

 


