
Privacyverklaring	  Salsa	  Mandali	  
	  
Nieuwegein,	  25	  april	  2019	  
	  

Op	  25	  mei	  2018	  is	  de	  Algemene	  Verordening	  Gegevensbescherming	  (AVG)	  in	  werking	  
getreden	  in	  de	  Europese	  Unie.	  In	  deze	  privacyverklaring	  informeren	  wij	  je	  welke	  
persoonsgegevens	  Salsa	  Mandali	  verzamelt	  en	  met	  welk	  doel.	   

Bescherming	  persoonsgegevens	  
Salsa	  Mandali	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  volgens	  deze	  
privacyverklaring.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  deze	  website	  ga	  je	  akkoord	  met	  ons	  privacybeleid.	  Wij	  
nemen	  je	  privacy	  heel	  serieus	  en	  gaan	  zorgvuldig	  om	  met	  je	  persoonlijke	  gegevens.	  Wij	  zullen	  jouw	  
gegevens	  niet	  aan	  derden	  verkopen	  of	  doorgeven.	  Wij	  verwerken	  persoonsgegevens	  enkel	  voor	  het	  
doel	  waarvoor	  ze	  zijn	  verstrekt	  en	  in	  overeenstemming	  met	  de	  wet	  AVG.	  
	  
Over	  ons	  
Salsa	  Mandali	  is	  de	  dansschool	  van	  Francois	  Sarr.	  
Telefoon:	  06-‐25387167	  
Bank:	  NL05	  ABNA	  0486774406	  t.n.v	  F.	  Sarr	  te	  Nieuwegein	  
KvK-‐nummer:	  30258692	  
BTW-‐nummer:	  NL223155524	  
Postadres:	  Tooroplaan	  11,	  3431	  RC	  Nieuwegein	  
E-‐mailadres:	  salsamandali4@ziggo.nl	  	  
Website:	  www.salsamandali.nl	  

Welke	  gegevens	  verzamelen	  we	  
Wij	  verwerken	  enkel	  de	  gegevens	  die	  je	  zelf	  aan	  ons	  verstrekt.	  Dit	  kunnen	  de	  volgende	  gegevens	  zijn:	  
–	  Voor-‐	  en	  achternaam	  
–	  Geboortedatum	  
–	  Geslacht	  
–	  Straat	  en	  huisnummer	  
–	  Postcode	  en	  woonplaats	  
–	  E-‐mailadres	  
–	  Telefoonnummer	  
–	  Bankgegevens	  

Wanneer	  vragen	  wij	  je	  deze	  gegevens	  
Wij	  vragen	  je	  gegevens	  in	  te	  vullen	  als	  je:	  
–	  je	  inschrijft	  voor	  een	  van	  onze	  lessen	  of	  cursussen	  
–	  je	  inschrijft	  voor	  onze	  nieuwsbrief	  
–	  je	  aanmeldt	  voor	  een	  proefles	  
–	  een	  contactformulier	  invult	  
–	  andere	  aanvragen	  doet	  voor	  één	  van	  onze	  diensten	  

Met	  wel	  doel	  gebruiken	  we	  de	  gegevens	  
De	  gegevens	  worden	  verzameld	  en	  opgeslagen	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  
–	  Het	  verzenden	  van	  nieuwsbrieven	  (enkel	  wanneer	  je	  zelf	  hebt	  aangegeven	  deze	  re	  willen	  
ontvangen)	  



-‐	  Het	  verzenden	  of	  betalen	  van	  facturen	  
-‐	  Het	  sturen	  van	  e-‐mails	  of	  telefonische	  berichten	  over	  de	  organisatie	  van	  de	  lessen	  
-‐	  Het	  beantwoorden	  van	  de	  contactaanvraag	  via	  het	  contactformulier	  
-‐	  Salsa	  Mandali	  bewaart	  ook	  persoonsgegevens	  als	  wij	  hier	  wettelijk	  toe	  verplicht	  zijn,	  zoals	  voor	  
onze	  belastingaangifte.	  

Wie	  beheert	  de	  gegevens	  
De	  persoonsgegevens	  worden	  beheerd	  door	  Francois	  Sarr.	  
	  
Bewaartermijn	  
Salsa	  Mandali	  bewaart	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  nodig	  is	  om	  de	  doelen	  te	  
realiseren	  waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld.	  	  

Website	  
Er	  worden	  geen	  persoonsgegevens	  verzameld	  via	  de	  website	  van	  dansschool	  Salsa	  Mandali. 

Mogelijkheid	  tot	  uitschrijven	  
Je	  hebt	  altijd	  het	  recht	  om	  je	  gegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  Wanneer	  je	  in	  de	  
toekomst	  geen	  bericht	  meer	  van	  ons	  wilt	  ontvangen,	  kun	  je	  je	  te	  allen	  tijde	  weer	  uitschrijven	  door	  
middel	  van	  de	  link	  onderaan	  de	  nieuwsbrief,	  een	  reply	  op	  onze	  e-‐mail	  of	  door	  op	  andere	  manier	  
contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen.	  Je	  gegevens	  worden	  meteen	  uit	  ons	  bestand	  verwijderd.	  
	  
Klachtenprocedure	  
Wij	  willen	  je	  er	  tevens	  op	  wijzen	  dat	  je	  de	  mogelijkheid	  hebt	  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/tip-‐ons	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  


