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Als je de Naomi Bellydance School website bezoekt, een dienst van ons wil gaan afnemen of je deze al 

hebt afgenomen, of samen met onze school gaat werken, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens 

van je. Hierover willen wij transparant zijn. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens 

en wij leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.  

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij informatie die je verstrekt (ook wanneer je deze website 

bezoekt), kunnen verzamelen, gebruiken en delen. De meest actuele privacy statement vind je altijd op 

onze website, we adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. 

Persoonsgegevens  

Via het contactformulier op onze website kun je contact met Naomi Bellydance School opnemen. Daar 

laat je dan jouw gegevens achter. Ook als je een dienst hebt afgenomen bij Naomi Bellydance School, 

dan verwerken wij ook gegevens van je. Met de gegevens die je aan ons geeft, weten wij met wie wij 

contact moeten opnemen en wij willen je ook kunnen bereiken. Wij vragen de volgende gegevens: 

✓ Naam, telefoonnummer, emailadres. 

Als je met ons komt werken voor een evenement bijvoorbeeld, willen wij jou ook volgens afspraak 

kunnen betalen. Daarom vragen wij de volgende gegevens: 

✓ Naam, telefoonnummer, emailadres en IBAN. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Wij verstrekken jouw gegevens aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

jouw gegevens. Naomi Bellydance School blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Bewaartermijn 

De gegevens die wij ontvangen via het websiteformulier bewaren wij tot het moment dat wij weten of 

je een dienst gaat afnemen. Is dat niet het geval, dan worden jouw gegevens verwijderd uit ons systeem.  

Bij dienstverlening of samenwerking staan jouw gegevens in onze boekhouding. Dit omdat wij als 

organisatie een boekhoud- en administratieplicht hebben. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen 

voldoen, bewaren wij jouw gegevens voor de duur van 7 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de 

dienstverlening.  

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites geplaatst worden op jouw computer. Ze bewaren 

bepaalde gegevens zoals jouw klikgedrag of instellingen, om bij later gebruik van dezelfde of een andere 

website weer uitgelezen te worden. Op onze website kunnen we helaas niet aan deze cookies ontkomen, 

maar wij informeren je graag over ons cookiegebruik.  

Wij hebben op onze website alleen noodzakelijke cookies. Derde partijen - zoals youtube, plaatsen ook 

cookies op de website van Naomi Bellydance School. Dit zijn marketing cookies - voor de advertenties 

die je krijgt tijdens jouw internet bezoek. Jij kunt je afmelden voor deze cookies door jouw 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie 

die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Jouw rechten 

Jij hebt bepaalde rechten die te maken hebben met het verwerken van jouw gegevens. Welke rechten 

heb je?  
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✓ Jij kunt ons vragen welke gegevens wij van jouw hebben, en deze gegevens inzien en/of 

opvragen (stortingen en betalingen bijvoorbeeld).  

✓ Jij kunt ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. Wij zullen jouw verzoek tot verwijdering 

weigeren als jouw gegevens nodig zijn voor een wettelijke verplichting (zoals gegevens voor 

de belastingdienst, die voor minimaal 7 jaar bewaard moeten worden). 

✓ Jij kunt aan ons doorgeven als wij niet de juiste gegevens van jou hebben. Wij zijn verplicht om 

jouw gegevens aan te passen zodat deze juist worden bewaard.  

✓ Als jij denkt dat wij te veel gegevens van jou vragen, kun je dit altijd met ons bespreken zodat 

wij kunnen overleggen of deze gegevens nodig zijn voor de bestemde doeleinden.  

✓ Jij kunt gegeven toestemmingen intrekken wanneer jij deze hebt gegeven. 

✓ Jij kunt contact met Naomi Bellydance School opnemen wanneer jij niet tevreden bent over 

onze verwerkingen van gegevens. Ben je niet tevreden over de uitslag van jouw klacht, dan kun 

je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe kun je gebruik maken van jouw rechten? Jij kunt zowel schriftelijk als via de e-mail 

(info@naomibellydance.nl) een verzoek doen over jouw rechten. Dan hebben wij vier weken de tijd, 

vanaf ontvangst van jouw verzoek, om jouw vraag te behandelen.   

Voor de klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kun je of via mail 

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via het telefonisch spreekuur van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (088 - 1805 250, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) 

informatie opvragen. 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Naomi Bellydance School maakt geen gebruik van systemen welke op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  

Naomi Bellydance School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze 

verklaring, dan horen wij dit graag. 

 

Hartelijke groeten,  

Naomi Bellydance School. 
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