
Privacy verklaring Dansstudio Roxanne 
 
 
Wie zijn wij? 
Dansstudio Roxanne, gevestigd aan Nederlandstraat 74 1363 DB Almere, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document. 
 
Contactgegevens: 
Nederlandstraat 74 1363 DB Almere 
0657261803 
http://www.dansstudioroxanne.nl 
 
Roxanne Feijen - van Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansstudio Roxanne. Zij is 
te bereiken via info@dansstudioroxanne.nl 
 
 

Welke gegevens verwerken wij? 
Dansstudio Roxanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich bij ons inschrijft of een 
contact/proeflesformulier heeft ingevuld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekening (in het geval van automatische incasso) 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type 
 

 
Waarom verwerken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen contacteren indien nodig, en om in het geval van 
automatische incasso, geld van uw rekening af te kunnen schrijven t.b.v. de contributie. 
 

 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Dansstudio Roxanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
 
Gegevens vanuit het contact en/of proeflesformulier (naam, email, telefoonnummer, geboortedatum) 
Zolang als nodig totdat u zich bij ons heeft ingeschreven of afziet van de proefles. 
 
Gegevens van het inschrijfformulier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, 
geboortedatum, bankgegevens) 
Voor de duur van de inschrijving tot 1 jaar na uitschrijving om u te kunnen bereiken indien nodig. 
 

  

mailto:info@dansstudioroxanne.nl


Delen van persoonsgegevens met derden 
Dansstudio Roxanne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

 
Cookies die wij gebruiken 
Dansstudio Roxanne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. Dansstudio Roxanne gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag 
bijhouden zodat we zien welke pagina’s wel/niet interessant zijn. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een 
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
 

Gegevens inzien, aanpassen 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 gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio Roxanne en 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@dansstudioroxanne.nl.  
Dansstudio Roxanne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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 
 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Dansstudio Roxanne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dansstudioroxanne.nl 
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