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1. De bij inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens zullen enkel worden aangewend voor 
doeleinden die verband houden met de organisatie van activiteiten binnen DANCE 
DEVOTION ACADEMY, waaronder, doch niet limitatief, de organisatie van lessen, 
wedstrijden, optredens en dergelijke meer begrepen kunnen worden.  
 
2. De gevraagde persoonlijke gegevens zijn enerzijds noodzakelijk om de groepen op 
passende wijze te kunnen samenstellen, betaling te kunnen koppelen aan de inschrijving en 
de nodige informatie te verschaffen omtrent het verloop van de lessenreeks of de daaruit 
voortvloeiende activiteiten.  
 
3. De verschafte gegevens zullen op geen enkele wijze meegedeeld worden aan derden, met 
uitzondering van eventuele wedstrijdorganisaties waaraan het betrokken lid zou wensen deel 
te nemen, doch enkel voor zover de mededeling van deze gegevens noodzakelijk is om de 
inschrijving van het betrokken lid te kunnen verzekeren. DANCE DEVOTION ACADEMY 
verbindt zich bovendien tot het nemen van gepaste beveiligingsmaatregelen teneinde te 
vermijden dat onbevoegden op enigerlei wijze toegang kunnen krijgen tot deze persoonlijke 
gegevens. De door u verschafte gegevens zullen bovendien op geen enkele wijze gebruikt 
worden voor direct marketingpraktijken.  
 
4. De persoonlijke gegevens zullen ook niet langer worden bijgehouden dan strikt 
noodzakelijk voor de organisatie van de acitiviteiten van DANCE DEVOTION ACADEMY, 
zijnde de duur van de volledige lessenreeks.  
 
5. Verbetering van de door u verstrekte gegevens kan op eenvoudig schriftelijk verzoek, 
ofwel via brief gericht aan de hoofdzetel van DANCE DEVOTION ACADEMY of via e-
mail op info@devotionacademy.be, gebeuren. Via diezelfde weg kan inzage verkregen 
worden in de gegevens die door DANCE DEVOTION ACADEMY bijgehouden worden 
voor doeleinden vermeld in de voorgaande artikelen. In dergelijk geval zal binnen een 
termijn van dertig dagen inzage verleend worden in de bijgehouden persoonlijke gegevens 
die op u betrekking hebben.  
 
 
6. DANCE DEVOTION ACADEMY verbindt er zich bovendien toe elke onrechtmatige 
toegang tot de persoonsgegevens van haar leden te melden aan de betrokken persoon evenals 
aan de privacy-commissie teneinde een onderzoek te doen starten en nieuwe inbreuken te 
kunnen voorkomen.  
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7. Door het verschaffen van uw akkoord met deze privacy-verklaring erkent u enerzijds ouder 
te zijn dan 16 jaar dan wel drager te zijn van het ouderlijk gezag over uw minderjarig kind.  
	


