
 

 

          
Privacyverklaring 
Kleintje Dans, gevestigd aan Berenklauw 21, 5236 SB ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Contactgegevens  
post)Adres:  Berenklauw 21, 5236 SB, ‘s-Hertogenbosch Website: www.kleintjedans.nl 
Telefoon:  06-27328391     E-mail: info@kleintjedans.nl 
Verwerking Persoonsgegevens 
Kleintje Dans verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw zoontje/dochtertje gebruik maakt van onze diensten. 
U verstrekt zelf deze gegevens aan Kleintje Dans, d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier. Hieronder vind  
u een overzicht van de gevraagde persoonsgegevens: 
- Voornaam deelnemertje; 
- Voornaam ouder/verzorger deelnemertje; 
- Geslacht deelnemertje; 
- Geboortedatum deelnemertje; 
- Adresgegevens ouder/verzorger en deelnemertje; 
- *! Telefoonnummer ouder/verzorger; 
- E-mailadres ouder/verzorger. 
*! Met het verstrekken van uw telefoonnummer geeft u toestemming uw telefoonnummer toe te voegen aan 
de groepsapp. Hiervan blijft u deel uitmaken tot het moment van stoppen. Het spreekt voor zich dat deze 
groepsapp enkel en alleen gebruikt wordt om informatie te verstrekken rondom de danslessen van de 
betreffende groep (bijv. ziekmelding). 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Kleintje Dans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
gegevens van personen jonger dan 16 jaar, zijnde de deelnemertjes aan de peuterdanslessen.  
Voornaam: verwerking enkel en alleen om de deelnemertjes daarmee aan te kunnen spreken en voor 

de verwerking op de factuur; 
Geboortedatum: enkel en alleen als leidraad samenstelling groep(en); 
Geslacht: enkel en alleen als leidraad samenstelling groep(en). 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleintjedans.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 
Kleintje Dans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-  verzenden van onze nieuwsbrief; 
-  u te kunnen bellen, mailen of appen over zaken betreffende de peuterdanslessen (bijv. bij uitval les e.d.); 
- verzenden van de factuur. 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Kleintje Dans bewaart uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, naam deelnemertje en 
geboortedatum deelnemertje) tot maximaal 1 jaar na uitschrijving/stoppen.  
Inzage, aanpassing of verwijdering persoonsgegevens  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (vroegtijdig) te verwijderen. Neem 
hiervoor contact met ons op via info@kleintjedans.nl. Om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek 
indient vragen wij om een kopie identiteitsbewijs bij het verzoek bij te sluiten. Let op dat u uw burgerservice- en 
paspoortnummer zwart maakt en bij een paspoort ook de strook met nummers onderaan! 
Beveiliging persoonsgegevens 
Kleintje Dans 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 met 
ons op via info@kleintjedans.nl. 
 
Kleintje Dans 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  
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