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Privacybeleid 

The Superior Dance Band begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw 

persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door The Superior Dance Band en zullen zonder uw toestemming 

nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen. 

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe The Superior Dance Band omgaat met uw 

persoonsgegevens. 

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 

Wanneer u van onze diensten wenst te gebruiken, vragen we u een aantal persoonsgegevens zoals uw 

naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer.  

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling, telefonisch, 

schriftelijk of elektronische.  

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in onze 

bestanden. Het rekeningnummer waarmee het inschrijvingsgeld betaald werd, wordt niet opgenomen in 

onze bestanden. 

Uw e-mailadres wordt bijgehouden in een aparte database om de elektronische “Sweet Letter” 

nieuwsbrief door te sturen. U kunt u op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. 

Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. 

Persoonsgegevens worden onbeperkt bewaard, maar kunnen op schriftelijke vraag verwijderd worden 

(zie verder). 

Beveiliging van persoonsgegevens 

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw 

gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen 

verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en 

aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden. 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen 

De verzamelde gegevens worden nooit doorgegeven of doorverkocht aan derden.  

Privacybeleid m.b.t. onze website 

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. We registreren geen enkele 

gegevens over de verbinding en er worden geen cookies in uw browser geplaatst. 

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering 
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U beschikt over een recht van inzage,  verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur 

daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart The Superior 

Dance Band, Zevenkavendreef 6, 8560 Gullegem. 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info zie 

www.Privacycommission.be. 

Wijzigingen in ons privacybeleid 

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er 

zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te 

raadplegen. 

Contactgegevens  

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, kan u contact opnemen met Maaike Vercruysse. 

Contactgegevens: 

Email: maaike@houtvercruysse.be 

Adres: Zevenkavendreef 6, 8560 Gullegem 
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