Privacyverklaring dans Biodanza
dans Biodanza werkt met het gedachtegoed van Rolando Toro Araneda, degene die Biodanza
ontwikkeld heeft.
In Biodanza staat het leven centraal en dat uit zich onder andere in verbinding met de ander en alles
om ons heen, contact en respect. Deze belangrijke waarden komen ook tot uitdrukking in het
zorgvuldig omgaan met jouw privacy.

Persoonsgegevens
Verzamelen gegevens
Ik heb met mijn website (www.dansbiodanza.nl) niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers. Ik wil je met de website informeren over Biodanza en in het bijzonder over dans
Biodanza.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming jouw persoonlijke gegevens heb verzameld,
neem dan contact met mij op via info@dansbiodanza.nl, dan verwijder ik deze informatie natuurlijk.

Verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten (Biodanzaworkshops)
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
De persoonsgegevens die ik van je verwerk zijn:
 voor- en achternaam;
 adresgegevens;
 telefoonnummer;
 e-mailadres.
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het afhandelen van jouw betaling;
 verzenden van mijn nieuwsbrief;
 je, indien dit nodig is, te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen om mijn dienstverlening uit
te kunnen voeren en je op de hoogte te houden van de activiteiten van dans Biodanza.
En natuurlijk deel ik jouw persoonsgegevens niet met derden.

Geautomatiseerde verwerkingen en cookies
Ook neem ik geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van dans Biodanza) tussen zit. Verder gebruik ik geen cookies of vergelijkbare
technieken.

Reacties deelnemers
De reacties van deelnemers die op mijn website www.dansbiodanza.nl staan, staan daar met
persoonlijke toestemming van de betreffende deelnemers.

Inzage, aanpassen en/of verwijderen gegevens
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@dansbiodanza.nl.

Gegevensbescherming
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met mij op via info@dansbiodanza.nl.

Contactgegevens
dans Biodanza (onderdeel van concLucie)
Sonatelaan 47
3438 TG Nieuwegein
030 - 6043208
www.dansbiodanza.nl
info@dansbiodanza.nl
KvK: 30239146
Ik, Lucie van der Veer, ben de eigenaar van dans Biodanza en daarmee ook de functionaris
gegevensbescherming.

Hartegroet,
Lucie van der Veer
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