Privacyverklaring StreekBalletschool Over-Betuwe (SBOB)
Verwerking van persoonsgegevens door SBOB
Door SBOB wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van cursisten. De gegevens
die wij over cursisten en hun ouders/verzorgers ontvangen noemen we
persoonsgegevens. Bij het verwerken van deze persoonsgegevens houdt de SBOB
zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). In deze
privacyverklaring staat welke persoonsgegevens de SBOB vastlegt en hoe de SBOB
daarmee omgaat.
StreekBalletschool Over-Betuwe (SBOB), gevestigd aan Bredestraat Noord 25 te
Herveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt met een vooraf omschreven doel
en indien daarvoor een grondslag bestaat. De meeste persoonsgegevens ontvangt
de SBOB bij de inschrijving van een cursist. Deze gegevens zijn nodig doordat
gebruik wordt gemaakt van onze diensten. Het kan ook zijn dat er zelf gegevens
aan ons worden verstrekt. Bij cursisten die minderjarig zijn worden ook gegevens
van de ouder/verzorger verwerkt. Naast gegevens die noodzakelijk zijn voor onze
dienstverlening, maakt de SBOB ook gebruik van persoonsgegevens in de zin van
beeldmateriaal. Voor het gebruik hiervan vraagt de SBOB vooraf aan ouders
/verzorgers van cursisten jonger dan 16 jaar of aan cursisten ouder dan 16 jaar hun
uitdrukkelijke toestemming. Dit toestemmingsformulier is via de website te
downloaden.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a. Achternaam, voornaam en (evt) voorletter(s) (Bij minderjarige ook van ouder /
verzorger);
b. Geslacht;
c. Geboortedatum;
d. Adresgegevens;
e. Telefoonnummer;
f. E-mailadres;
g. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
h. Bankrekeningnummer (IBAN);
i. Factuurnummers, data van facturering en betaling ervan, en maatregelen ter
inning ter zake;
En voor wat betreft de website van de SBOB betreft:
j. IP-adres bij bezoek aan de SBOB-website;
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SBOB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- De administratie;
- Het bijhouden van het cursistenbestand;
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- Het afhandelen van uw betaling (incassso);
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om onze diensten en/of producten aan u te leveren;
- Het versturen van informatie en uitnodigingen voor evenementen van SBOB;
- Bijhouden presentielijst tijdens de lessen;
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de
overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming
voordat wij deze verwerking starten.
Beeldmateriaal (foto’s en video-opnames) die wij gebruiken
Voor het gebruik van beeldmateriaal van cursisten vraagt SBOB vooraf aan ouders /
verzorgers van cursisten jonger dan 16 jaar of aan cursisten ouder dan 16 jaar hun
uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal
dat door SBOB, of in opdracht van SBOB is gemaakt. In het toestemmingsformulier,
door middel waarmee toestemming moet worden gegeven, is te zien waarvoor het
beeldmateriaal wordt gebruikt en met welk doel. U mag natuurlijk altijd
terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Beheer, locaties en beveiliging
Binnen het voor SBOB technisch, organisatorisch en financieel mogelijke neemt zij
passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen datalekken,
verlies, vernietiging en te beveiligen tegen onrechtmatige toegang. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via contact@sbob.info.nl
De hierboven onder de letters a. t/m i. genoemde persoonsgegevens zijn
opgenomen in de cursusadministratie. De SBOB beheert dit bestand op een
computer en een afzonderlijke reserveschijf (back-up). De computer en back-up
zijn alleen toegankelijk voor het secretariaat (office-coördinator en artistiek
coördinator). De onder de letter a., c. en e. genoemde persoonsgegevens staan op
de presentielijst voor gebruik tijdens de les. Deze gegevens staat op een computer,
de back-up en drop-box. Deze gegevens zijn toegankelijk voor het secretariaat en
tevens voor de betreffende (vervangende) docent.
De toegang tot de bestanden op de computer, reserveschijf en dropbox is met een
wachtwoord beveiligd. De computer en de back-up worden zo goed als mogelijk
beveiligd gehouden.
Met e-mailprogramma’s kunnen uiteraard gegevens worden gesorteerd en
achterhaald als er ooit e-mailcontact is geweest tussen SBOB en een cursist. De emailcommunicatie wordt in het archief van de computer en de back-up bewaard.
Het secretariaat beheert de e-mailbestanden.
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Bij het oproepen van de SBOB-website geeft de browser van de bezoeker het IPadres van zijn computer door (zie hierboven onder letter j. van de
persoonsgegevens). SBOB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SBOB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het opzeggen als
cursist bewaart de SBOB de persoonsgegevens zolang (a) de cursist nog lessen volgt
of (b) met betrekking tot de opzegging de verschuldigde factuur nog niet is
voldaan, of (c) de gegevens nodig zijn voor het afsluiten van het boekjaar of (d) de
persoonsgegevens nodig zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.
Inzage bestuur en delen van persoonsgegevens met derden
SBOB verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Van hen verlangt SBOB dat zij zich volledig aan de in dit document neergelegde
privacyverklaring conformeren. Het secretariaat (AC en OC), de bestuursleden en
de docenten onderschrijven deze privacyverklaring
Voor alle in deze privacyverklaring genoemde doelen heeft het secretariaat inzage
in de persoonsgegevens. Alleen zij kunnen deze gegevens op verzoek van een
cursist wijzigen. De bestuursleden hebben voor alle hierin genoemde doelen het
secretariaat inzage in of een kopie van de persoonsgegevens.
Voor het goed functioneren van SBOB is het een bestuurslid en het secretariaat
toegestaan een aan hen toegestuurde e-mail aan de anderen van het bestuur of
secretariaat ter kennisgeving of beantwoording door te sturen.
In verband met de samenstelling van de jaarrekening verschaft de penningmeester
aan de accountant een kopie van de relevante gegevens (waar mogelijk namen van
cursisten op zijn vermeld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of toestemming intrekken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te
laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door SBOB. Een verzoek tot verwijdering van de onder a. t/m
i. genoemde persoonsgegevens stelt de SBOB gelijk aan het opzeggen als cursist.

Privacyverklaring StreekBalletschool Over-Betuwe

3

Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt de SBOB verzoeken
om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken aan een ander over te
(laten) dragen, voor zover aan de voorwaarden daartoe op grond van de AVG is
voldaan.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@sbob.info.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Als de door u gestuurde identificering klopt, nemen
wij persoonlijk contact met u op via een andere weg om ons er ten laatste male
van te verzekeren dat ú het verzoek heeft ingediend. Indien akkoord reageren we
zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Aan een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens zal zonder onredelijke
vertraging gevolg worden gegeven, indien en voor zover de betreffende
persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden nodig zijn dan waarvoor zij zijn
verwerkt en er geen gerechtvaardigde belangen van de SBOB zijn om de
betreffende persoonsgegevens langer te bewaren.
SBOB wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag (of via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u van mening bent dat de SBOB in strijd
handelt met de AVG. De SBOB verzoekt u om uw klacht eerst aan de SBOB kenbaar
te maken (via contact@sbob.info.nl), zodat de SBOB op de klacht kan reageren, en
zo nodig maatregelen kan nemen.
Sociale netwerken
De door het secretariaat gehouden facebook-account zijn niet met de
persoonsgegevens van de cursisten verbonden. Hierop wordt enkel beeldmateriaal
gezet, waarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend.
Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
Email: contact@sbob.info
Adres: Bredestraat Noord 25,6674 MN Herveld
Telefoonnummer: 0488 454735
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