
	

	

 
 
 
 

Privacy Verklaring  
 
Dance Health Motion respecteert de privacy van een ieder die met dit bedrijf in 
aanraking komt. Onder de particuliere opdrachtgevers valt iedereen die zaken doet 
met Dance Health Motion en/of het klantcontactformulier heeft ingevuld en 
ondertekend. Dance Health Motion verwerkt de gegevens van deze personen 
zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving op het 
gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring wordt 
beschreven hoe Dance Health Motion omgaat met de betreffende informatie en 
voor welke doeleinde deze gebruikt worden.  
 
De verwerkte gegevens 
De volgende gegevens worden verwerkt door Dance Health Motion: 

- Achternaam en Voornaam 
- Geboortedatum 
- Adres 
- E-mail 
- Telefoonnummer 
- Gegevens over uw activiteiten op de website van Dance Health Motion 
- Foto en/of videomateriaal  

 
Hoe de gegevens beveiligd worden 
Dance Health Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, toegang voor onbevoegde en 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dance 
Health Motion heeft zicht te houden aan een geheimhouding en heeft uitsluitend 
toegang tot uw persoonsgegevens indien nodig voor uitvoering van de functie. Er 
worden, zonder uw toestemming, geen gegevens gedeeld met derden. Dit om te 
zorgen voor een toereikend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens op grond van wet en regelgeving.  
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
voor misbruik? Neem dan contact op met Dance Health Motion via 
info@dancehealthmotion.nl 
 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevens verklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 



	

	

gegevens door Dance Health Motion en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Dance Health Motion een 
verzoek kan indien om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander door te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van verwerking uw 
persoonsgegevens sturen naar info@dancehealthmotoin.nl.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u 
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak de kopie van uw pasfoto, 
MRZ(Machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en BSN(burger service nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. Dance Health Motion reageert zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Dance 
Health Motion wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit 
kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
De website van Dance Health Motion heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 
van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders/verzorgers/voogd. Dance Health Motion kan echter niet controleren of een 
bezoeker ouder is dan 16 jaar. Dance Health Motion raadt 
ouders/verzorgers/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 
van het kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over het kind verzamelt wordt, 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Dance Health 
Motion zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met Dance Health motion op via 
info@dancehealthmotion.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.  
 
Doeleinde van verwerking persoonsgegevens 
Dance Health Motion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het voeren van een correcte correspondentie omtrent het uitvoeren van 
werkzaamheden en betalingen 

- Het informeren van wijzigingen van werkzaamheden en betalingen  
- Het maken en verwerken van foto en/of videomateriaal voor redactionele 

en/of promotionele verwerkingen op de website en sociale mediapagina’s 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Dance Health Motion maakt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten 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 tussen zit.  
 
Bewaringstermijn van uw gegevens 
Dance Health Motion bewaart uw gegevens zolang de administratie bewaart dient 
te blijven volgens wet en regelgeving. Dit is zeven jaar na sluiting van het laatste 
boekjaar waarin uw gegevens van belang waren.  
 
Contactgegevens 
Suzanne uit den Bosch, Eigenaar Dance Health Motion 
Hellebaardstraat 15  
5021EC Tilburg 
06-13119877 
info@dancehealthmotion.nl  
 


