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Dansclub Waterhofkens VZW wordt in deze verklaring afgekort tot DCW.
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Deel 1: Jouw privacy moeten we samen bewaken.
Zodra je komt dansen in onze dansclub, wordt je lid van de club. Dit is gratis en gebeurt via
het invullen van een inschrijfstrookje. Het invullen en afgeven van dit strookje impliceert dat
je lid wordt en dat je akkoord bent met de manier waarop DCW met je gegevens verwerkt en
met privacy omgaat, binnen de geldende wetgeving.
Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke,
correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben
het hier over gegevens van jou als lid van onze dansschool, als mogelijk toekomstig lid of als
andere betrokkene. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en DCW gaat even
zorgzaam om met je gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als
GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
1.1 Lees even deze informatie door.
We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor
DCW je gegevens gebruikt. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over
je privacyrechten en hoe je ze kunt uitoefenen. DCW kan deze privacyverklaring
aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op www.waterhofkens.be. Voor elke
belangrijke inhoudelijke wijziging informeert DCW je via haar website. Voor meer
informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op
www.privacycommission.be, de website van de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit.
1.2 DCW gaat zorgzaam om met jouw persoonsgegevens.
DCW is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
De zetel van DCW is gelegen Kapelstraat 16 3940 Hechtle-Eksel. DCW is een organisatie
die dansactiviteiten organiseert en die aangesloten is bij een overkoepelende organisatie
Danssport Vlaanderen VZW. Dat is een VZW die de belangen van een aantal dansclubs
en hun leraars en leden behartigt. Meer informatie over de activiteiten van DCW en
Danssport Vlaanderen vind je op www.waterhofkens.be en www.danssportvlaanderen.be.
DCW is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast
verwerkt DCW ook persoonsgegevens in opdracht van Danssport Vlaanderen. In dat geval
volgt DCW de instructies van Danssport Vlaanderen waarmee DCW een
verwerkersovereenkomst gesloten heeft die de verwerking van jouw gegevens conform de
wettelijke bepalingen vastlegt.
1.3 Contacteer DCW als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens.

Als je vragen hebt over privacy of je wilt je privacy-instellingen aanpassen of je rechten
uitoefenen, dan kun je DCW bereiken op de volgende manieren:
• Ga eens langs bij onze dansschool, Eindhovensebaan 103, 3940 Hechtel-Eksel
(openingsuren op www.waterhofkens.be ).
• Stuur een e-mail naar contact@waterhofkens.be.
Deel 2: Je hebt recht op je privacy.
Wanneer DCW met jouw toestemming jouw gegevens opvraagt en verwerkt, dan kun je zelf
die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt.
2.1 Je kunt je gegevens inkijken.
Wil je inzage in de gegevens die DCW over jou verwerkt, laat het dan weten. Als je je
recht van inzage uitoefent, zal DCW je een volledig overzicht geven van jouw
gegevens.
2.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren.
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die DCW over jou heeft opgeslagen niet
(meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of
vervolledigen.
2.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen.
Als je niet wil dat DCW jouw gegevens nog gebruikt, dan kun je vragen om ze te
verwijderen. Je bent dan automatisch ook niet meer lid van onze dansclub.
2.4 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
Ben je het niet eens met de manier waarop DCW bepaalde gegevens verwerkt op basis
van zijn gerechtvaardigd belang (zie 3.4), dan kun je je daartegen verzetten. Zo is het
mogelijk om b.v. je e-mail-adres te laten schrappen, zodat je door DCW niet meer
gecontacteerd zal worden.
2.5 Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar enkel indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
Deel 3: DCW heeft een aantal redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken.
3.1 DCW moet (wettelijke) verplichtingen naleven.
DCW moet b.v. correct kunnen reageren als je je rechten onder de privacywetgeving
uitoefent. DCW is verplicht om vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te
beantwoorden, bijvoorbeeld bij klachten.
DCW moet, voor het bekomen van gemeentelijke subsidies bij voorbeeld, rapporten
aanleveren betreffende het aantal aangesloten leden, het geslacht ervan en de
leeftijdsklasse waarbinnen ze vallen.
3.2 DCW moet als organisatie kunnen functioneren.
Dat wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Daarbij let DCW erop dat de impact op
je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de
gerechtvaardigde belangen van DCW en de eventuele impact daarvan op je privacy
niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun
je je recht van verzet uitoefenen.
DCW moet jouw persoonsgegevens doorgeven aan Danssport Vlaanderen in het kader
van het lidmaatschap en de verzekering.

DCW gebruikt persoonsgegevens ook om overzichtslijsten te maken voor het
opvolgen van de aanwezigheid op de lessen.
Persoonsgegevens worden ook gebruikt worden voor tevredenheidsonderzoek, waarbij
zo snel mogelijk de link met individuele personen wordt doorbroken.
3.3 DCW houdt jou, als lid van de dansclub, op de hoogte.
DCW wil je kunnen informeren i.v.m. eventuele interessante evenementen in de
dansclub en over b.v. het lessenaanbod. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag
gebeuren, of als DCW vermoedt dat je interesse hebt in. Deze informatie kan je op
allerlei manieren bereiken: via info in het DCW-danslokaal, het internet en via apps,
per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Daarnaast komen er elke dag wel
nieuwe technologieën bij waar DCW graag in mee gaat. DCW doet er alles aan om de
informatie duidelijk over te brengen en kiest daarvoor het meest geschikte kanaal, dat
jou zo weinig mogelijk stoort. DCW maakt geen gebruik van spyware.
Ook als je geen expliciete toestemming geeft, kan je nog informatie of reclame
ontvangen van DCW. DCW baseert zich hiervoor op zijn gerechtvaardigd belang. Als
je helemaal géén reclame wenst, maak dan gebruik van je recht van verzet tegen direct
marketing. Het DCW aanbod houdt geen verplichting in, maar we zouden het niet
doen als we niet overtuigd zijn jou daarmee echt een dienst te bewijzen.
3.4 DCW kan foto’s en filmmateriaal gebruiken voor promotiedoeleinden
DCW kan foto’s of filmmateriaal, dat tijdens de lessen of oefenavonden werd
opgenomen, gebruiken om er promotie mee te maken op haar website of een ander
sociaal medium. Namen zullen nooit vernoemd worden, en de betrokken foto’s of
filmpjes worden bij eerste verzoek verwijderd indien een van de herkenbaar in beeld
gekomen personen daarom verzoekt.
3.5 DCW verkoopt je persoonsgegevens niet.
DCW verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden voor hun gebruik.
Deel 4: DCW gebruikt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel.
DCW verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je over
welk soort gegevens het zoal kan gaan.
4.1 Het gaat over informatie om je te identificeren, te contacteren.
We sommen hier op wat DCW daarvoor gebruikt:
Om je te IDENTIFICEREN Naam, geslacht, adres, geboortedatum, lidnummer,
lesjaar.
Om je te CONTACTEREN Telefoonnummer, e-mail, contactdata social media.
4.2 De informatie die jij onze DCW-medewerkers meedeelt, kan worden verwerkt.
Als je contact hebt met een medewerker van DCW wordt dat soms geregistreerd:
• om een (kort) verslag te hebben van het contact en de boodschap,
• als herinnering voor taken die onze medewerker nog moetuitvoeren.
Ook als je nog geen lid bent, kan DCW de informatie die je meedeelt, opslaan. Die
informatie kan dan later gebruikt worden wanneer je lid wordt. Op die manier wil
DCW bijvoorbeeld vermijden dat je altijd opnieuw dezelfde informatie moet meedelen
of dezelfde vragen moet beantwoorden. Zo kan ook de continuïteit in de
dienstverlening voor jou verbeterd worden.
4.3 Schriftelijke DCW-correspondentie wordt ook nauwgezet bewaakt.
Gebruik je e-mail om contact met DCW op te nemen of heb je via andere digitale
communicatiekanalen DCW gecontacteerd, dan kan DCW deze info opslaan.
Correspondentie met medewerkers in hun hoedanigheid van DCW-medewerker wordt

verondersteld professioneel te zijn, en kan dus worden door de leden van DCW
ingekeken in het kader van:
• hun opdracht,
• bewijsvoering,
• optimalisatie of continuïteit van de dienstverlening.
Deel 5: Over beveiliging en vertrouwelijkheid
5.1 Niet iedereen krijgt jouw gegevens te zien bij DCW
Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens,
en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.
Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
Binnen DCW worden je persoonsgegevens enkel verwerkt en geraadpleegd door de
mensen van het bestuur en de lesgevers:
• waarmee je een contact hebt, had of wilt hebben,
• waarvan de tussenkomst vereist is voor de aanreiken van nuttige informatie of het
leveren van diensten,
• die wettelijke vereisten vervullen of vereisten die opgelegd zijn die voortvloeien uit
verwachtingen van deugdelijk bestuur.
5.2 Je gegevens worden op een beperkt aantal plaatsen verwerkt en opgeslagen.
Voor de verwerking van persoonsgegevens gebruikt DCW een externe harddrive. Een
backup wordt gemaakt 3 beveiligde plaatsen (2 verwerkingscomputers en een
beveiligde locatie in de cloud).
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
Voor de verwerking van persoonsgegevens doet DCW een beroep op een medewerker
van DCW. Dit is steeds een bestuurslid of een lesgever. Hij/zij vraagt je je
persoonsgegevens in te vullen op een inschrijfdocument, waardoor je lid wordt van de
dansschool Waterhofkens. De verwerking van de gegevens in het geautomatiseerde
bestand gebeurt door een van de bestuursleden.
5.3 DCW neemt concrete maatregelen om je gegevens te beveiligen.
DCW ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken gebruikers
of verwerkers:
• alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te
voeren,
• zich tegenover DCW hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te
verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor de Ledenadminstratie
Danssport Vlaanderen. We hebben met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten.
DCW kan niet aansprakelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers, ondanks de
maatregelen die genomen werden, incidenten zouden voordoen. DCW neemt intern
technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in
handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd
of vernietigd worden. De lokalen, de computers, het netwerk, de overdrachten en de
gegevens worden beveiligd. De DCW-website en DCW-apps kunnen links naar
websites of informatie van derden bevatten. DCW controleert die websites of die
informatie van derden niet. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun
eigen privacy beleid hebben. We raden je dan ook aan om die door te nemen. DCW is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, het gebruik ervan of het
privacy beleid van die websites.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
5.4 DCW bewaart je gegevens niet eeuwig.
DCW gebruikt je persoonsgegevens enkel als DCW daarvoor een duidelijk doel heeft.
Zodra jouw gegevens voor DCW geen doel meer hebben, worden ze verwijderd.
5.5 DCW gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen.
De discretieplicht wordt nageleefd. Omdat DCW zijn discretieplicht en de
privacywetgeving moet naleven, kan het enkel antwoorden op vragen van derden als
die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling of een wettig belang of met de
toestemming van de betrokkene. In het laatste geval raadt DCW zelfs aan om de
gegevens bij de betrokkene zelf op te vragen. DCW kan niet aansprakelijk worden
gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens, persoonsgegevens van leden aan
lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen.

