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GDPR – GENERAL DATA PROJECTION REGULATION  -   PRIVACYVERKLARING 
   

                             TOEPASSING BINNEN DANSSCHOOL S-PRESSION 
 

De gegevensverzameling is een noodzakelijke voorwaarde om de werking van de dansschool mogelijk 
te maken. Wie zich lid maakt van S-pression is verplicht deze gegevens (zie verder) te verstrekken. 
De dansschool maakt daar uitdrukkelijk melding van bij inschrijving. (zie ledenbeheer) 
De gegevens worden verkregen door bevraging bij de betrokkene (en enkel bij hem/haar). 
In geval de betrokkene jonger is dan 16 jaar worden deze gegevens met toestemming van de ouders 
(vader en/of moeder of voogd) verstrekt. 
 
Welke gegevens worden verzameld? 
 
-Identificatiegegevens zijnde: 
naam,voornaam,geslacht,geboortedatum,adres,gsm,mailadres,mutualiteit,Uit-pas nummer 
 
-Medische gegevens indien belangrijk in het kader van de specifieke sportbeoefening dansen en/of 
persoonlijkheidsgegevens indien belangrijk in het kader van pedagogische aanpak in de danslessen. 
 
Hoelang worden deze gegevens bewaard? 
 
Met een maximum termijn van 3 seizoen (lopend van septemberaugustus). Op vraag van de 
betrokkene kunnen de gegevens vroeger dan deze maximumtermijn verwijderd worden. 
De vraag daartoe gebeurt door de betrokkene via info@s-pression.be 
 
Met welke organisaties worden deze gegevens gedeeld? (*) 
 
Deze gegevens worden enkel gedeeld met organisaties waarmee de dansschool samenwerkt in het 
kader van organiseren van danswedstrijden/stages/kampen/afsluiten van ongevallenverzekering     
én met de mutualiteiten van betrokkenen én met het OCMW indien betrokkene recht heeft op een 
(kom)UITPAS 
 
 
Het bewaren van mails: 
 
Mails van leden waarin persoonlijke gegevens in vermeld worden, worden na lezing en/of na 
verwerking in het ledenbestand gewist uit alle mailboxen die eindigen op  @s-pression.be 
 
Het beveiligen van deze gegevens: 
 
Al wie toegang heeft tot het leden-,web- en mailsysteem verplicht er zich toe om deze gegevens niet 
te delen met derden (met uitzondering van *). Indien dit toch gebeurt zal klacht worden neergelegd 
bij de privacycommissie en blijft de pleger verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen. 
Voor de beveiliging van de gegevens die zijn opgenomen in het ledensysteem is de webmaster 
verantwoordelijk. 
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