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Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen 

Privacyverklaring 
 

1. Vereniging Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen 
 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen is een vereniging (ledenorganisatie), opgericht in 1987. Wij bieden 
in de eerste plaats danslessen aan. Daarnaast organiseren we andere activiteiten, waaronder: 

- Tweejaarlijkse dansvoorstellingen 
- Tweejaarlijkse opendeurdagen 
- Dansworkshops 
- Zomerdansstages 

 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze verklaring. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, 
of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen  
Voorzitster Heidi Spronkmans 
Maïsstraat 1 
3650 Dilsen 
info@justdoitdilsen.be 
www.justdoitdilsen.be  
 
Verantwoordelijken privacywetgeving: 
Functie: bestuursleden 
Naam: Gwenn Dziergwa en Anne Franken 
Mailadres: info@justdoitdilsen.be  
 

2. Waarom verwerkt Jazzdans ‘Just Do It’ persoonsgegevens?  
 
Uw persoonsgegevens worden door Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen verwerkt1 ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen: de 
organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het 
wettelijk verplicht ledenregister 

- Het versturen van informatie over de interne werking en georganiseerde activiteiten 
van Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen 

- Het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting) 
- Om een verzekering inzake sportongevallen af te sluiten 

 

                                                      
1 Verwerking = verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, en vernietigen van gegevens. 
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Ten behoeve van bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van 
u vragen en opslaan: 

- Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer) 
o Deze gegevens vragen wij van iedereen2. 
o Deze gegevens zijn zichtbaar voor alle bestuursleden, de betrokken 

lesgever/-geefster en de verzekeraar.  
- E-mailadres 

o Deze gegevens vragen wij van iedereen, ook van vrijwilligers en van de ouders 
van onze jongere leden. 

o Dit is zichtbaar voor alle bestuursleden, de betrokken lesgever/-geefster en de 
verzekeraar. 

- Rijksregisternummer 
o Dit vragen wij van onze leden, bestuursleden en lesgevers/-geefsters. 
o Dit is zichtbaar voor alle bestuursleden, de betrokken lesgever/-geefster en de 

verzekeraar. 
- Facturatiegegevens 

o Dit vragen wij van onze lesgevers/-geefsters. 
o Dit is zichtbaar voor onze penningmeester Marijse Gilissen.  

 
Deze gegevens kunnen bewaard of verwerkt worden op de PC/laptops/smartphones van elk 
bestuurslid alsook op Google Drive. Enkel de bestuursleden hebben toegang tot Drive d.m.v. 
een wachtwoord.   
 

3. Het verkrijgen en bewaren van gegevens 
 
De gegevens die Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen opvraagt om haar werking optimaal te kunnen 
organiseren zullen geregistreerd worden door het invullen van een online formulier. Wanneer 
de verplichte velden van dit formulier niet worden ingevuld, worden de gegevens niet 
geregistreerd en is bij gevolg geen inschrijving mogelijk en kan er niet deelgenomen worden 
aan een activiteit waarvoor werd ingeschreven. Enkel jongeren +16 of een ouder/voogd van 
een jongere -16 hebben het recht dit inschrijfformulier in te vullen.  
 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met een maximum van 2 jaar na de laatste activiteit.  
 

4. Portretrecht 
 
Tijdens activiteiten van Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen, voorstellingen of stages kunnen foto’s 
en/of videobeelden gemaakt worden waarop dansers, lesgevers, bestuursleden, of 
toeschouwers te zien kunnen zijn. Deelname aan de activiteiten betekent dat u toestemming 
verleent aan Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen om deze beelden in het kader van haar werking op al 
zijn dragers zoals site, facebook, instagram, dvd’s, flyers, foto’s publiceert. Door het aanvinken 

                                                      
2 Dit zijn leden, bestuursleden, lesgevers/-geefsters; maar ook deelnemers van dansworkshops en 
zomerdansstages. 
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van het vakje op het inschrijfformulier stemt u in dat Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen deze beelden 
mag gebruiken en dat de DVD als herinnering te koop wordt aangeboden.  
 

5. Verstrekking aan derden 
 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen garandeert de bekomen gegevens enkel te gebruiken voor het resp. 
doel of activiteit waarvoor ze verzameld werden en garandeert dat de verzamelde gegevens 
beschermd zijn tegen inbraak of hacking. Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen zal de verzamelde 
gegevens nooit doorgeven of -verkopen aan gelijk welke externe organisatie of individu. 
 
Website: foto- en filmmateriaal kan hierop voorkomen. Hier gelden dezelfde regels zoals bij 
portretrecht. 
Social media: foto- en filmmateriaal kan hierop voorkomen. Hier gelden dezelfde regels zoals 
bij portretrecht. Het is mogelijk dat naam- en voornaam alsook de hoedanigheid hierop 
voorkomen. 
 

6. Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 
wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door 
ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Bovenaan 
deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.  
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 
bij de Privacy Commissie (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 
bescherming) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet 
correct gebeurde. 
 

7. Wijziging privacyverklaring 
 
Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen kan haar privacyverklaring wijzigen. Ze zal haar leden hierover 
informeren via een e-mail en een aankondiging op de website (www.justdoitdilsen.be).  
 
De laatste wijziging dateert van 8 juli 2019. 

http://www.justdoitdilsen.be/

