
 

Privacyverklaring 

Jelly	  Jam	  Dance,	  gevestigd	  aan	  de	  Amersfoortsestraatweg	  16	  te	  Naarden,	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  

van	  persoonsgegevens	  zoals	  weergegeven	  in	  deze	  privacyverklaring.	  

Contactgegevens	  
www.jellyjamdance.nl	  

Händellaan	  49,	  

1411	  JH	  Naarden	  	  

E-‐mail:	  info@jellyjamdance.nl	  	  

KvK:	  32121421	  

Willy	  Tiepel	  is	  de	  Functionaris	  Gegevensbescherming	  van	  Jelly	  Jam	  Dance.	  Zij	  is	  te	  bereiken	  via	  

info@jellyjamdance.nl	  

	  

Met	  welk	  doel	  en	  op	  basis	  van	  welke	  grondslag	  wij	  persoonsgegevens	  verwerken	  
Jelly	  Jam	  Dance	  verwerkt	  jouw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  

• Afhandelen	  van	  de	  betalingen	  voor	  de	  lesgelden	  

• Verzenden	  van	  onze	  nieuwsbrief	  en/of	  reclamefolder	  	  

• Telefonisch	  of	  e-‐mailcontact	  dat	  nodig	  is	  om	  onze	  dienstverlening	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  

• Het	  geven	  van	  informatie	  over	  wijzigingen	  van	  onze	  diensten	  en	  producten	  

• Om	  goederen	  en	  diensten	  bij	  je	  af	  te	  leveren	  

• Wanneer	  wij	  hier	  wettelijk	  toe	  verplicht	  zijn,	  bijvoorbeeld	  bij	  belastingaangifte.	  

Hoe	  wij	  persoonsgegevens	  verzamelen	  
De	  persoonsgegevens	  die	  Jelly	  Jam	  Dance	  van	  haar	  leden	  en	  relaties	  verwerkt,	  worden	  op	  verschillende	  manieren	  

aan	  Jelly	  Jam	  Dance	  verstrekt.	  

• Bij	  inschrijving	  als	  lid	  wordt	  een	  (online)	  inschrijfformulier	  ingevuld	  en	  retour	  gezonden	  

• Voor	  het	  voldoen	  van	  een	  automatische	  incasso	  van	  het	  lesgeld	  wordt	  een	  machtigingsformulier	  ingevuld	  en	  

retour	  gezonden	  

• Voor	  het	  ontvangen	  van	  de	  nieuwsbrief	  wordt	  een	  online	  aanmeldingsformulier	  ingevuld	  en	  verstuurd	  



Welke	  persoonsgegevens	  door	  ons	  worden	  verwerkt	  
Bij	  het	  verwerken	  van	  persoonsgegevens	  werkt	  Jelly	  Jam	  Dance	  met	  verschillende	  computerprogramma's	  of	  -‐

systemen:	  

Voor	  ledenadministratie	  en	  incassobetalingen	  

Voor	  het	  afhandelen	  van	  een	  (deel	  van)	  de	  betalingen	  voor	  de	  lesgelden	  maakt	  Jelly	  Jam	  Dance	  gebruik	  van	  het	  

platform	  van	  Poldersoft.	  Hierbij	  worden	  de	  volgende	  gegevens	  verwerkt:	  

• Voor-‐	  en	  achternaam	  kind,	  jeugd-‐	  of	  volwassen	  lid	  

• Geboortedatum	  lid	  	  

• Adresgegevens	  lid	  

• E-‐mailadres	  lid	  

• Telefoonnummer	  lid	  of	  telefoonnummer	  van	  ouders/voogd	  

• Bankrekeningnummer	  of	  creditcardnummer	  en	  naam	  (ouders)	  voor	  de	  incasso	  van	  de	  lesgelden	  

Poldersoft	  heeft	  passende	  technische	  en	  organisatorische	  maatregelen	  genomen	  om	  je	  persoonsgegevens	  te	  

beschermen.	  De	  incasso	  voor	  de	  lesgelden	  verloopt	  via	  ING	  bankieren.	  

Voor	  het	  versturen	  van	  e-‐mailnieuwsbrieven	  

Voor	  het	  sturen	  van	  onze	  nieuwsbrief	  maakt	  Jelly	  Jam	  Dance	  gebruik	  van	  het	  systeem	  MailChimp.	  Hierbij	  worden	  

de	  volgende	  gegevens	  verwerkt:	  

• Voornaam	  nieuwsbriefabonnee	  

• Achternaam	  nieuwsbriefabonnee	  

• E-‐mailadres	  nieuwsbriefabonnee	  

Bij	  betalingen	  via	  de	  webshop	  	  

Bij	  bestellingen	  via	  de	  (toekomstige)	  webshop	  maakt	  Jelly	  Jam	  Dance	  altijd	  gebruik	  van	  een	  beveiligde	  

betaalomgeving.	  Jouw	  gegevens	  worden	  verwerkt	  middels	  een	  versleutelde	  verbinding	  via	  een	  SSL-‐certificaat.	  	  

Dit	  is	  herkenbaar	  aan	  het	  groene	  slotje	  in	  de	  webbrowserbalk,	  en	  aan	  de	  link,	  er	  staat	  dan	  https://	  voor	  de	  URL.	  

Hoe	  lang	  we	  persoonsgegevens	  bewaren	  
Jelly	  Jam	  Dance	  bewaart	  jouw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  doelen	  te	  realiseren	  

waarvoor	  jouw	  gegevens	  worden	  verzameld.	  De	  persoonsgegevens	  worden	  door	  Jelly	  Jam	  Dance	  opgeslagen	  ten	  

behoeve	  van	  bovengenoemde	  verwerkingen	  zolang	  jij	  of	  je	  kind	  is	  ingeschreven	  als	  lid	  van	  Jelly	  Jam	  Dance.	  Na	  

opzegging	  van	  het	  lidmaatschap	  worden	  de	  persoonsgegevens	  alleen	  in	  de	  financiële	  administratie	  bewaard	  voor	  

maximaal	  7	  jaar.	  Persoonsgegevens	  van	  nieuwsbriefabonnees	  worden	  door	  Jelly	  Jam	  Dance	  opgeslagen	  voor	  

zolang	  de	  betrokken	  persoon	  staat	  ingeschreven	  als	  nieuwsbriefabonnee.	  Na	  uitschrijving	  worden	  de	  

persoonsgegevens	  verwijderd.	  	  

	  

Bijzondere	  en/of	  gevoelige	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken	  
Wij	  hebben	  via	  onze	  website	  en/of	  dienst	  niet	  de	  intentie	  gegevens	  te	  verzamelen	  over	  websitebezoekers	  die	  

jonger	  zijn	  dan	  16	  jaar,	  tenzij	  deze	  toestemming	  hebben	  van	  ouders	  of	  voogd.	  Omdat	  wij	  niet	  kunnen	  controleren	  

of	  een	  bezoeker	  ouder	  is	  dan	  16	  jaar,	  raden	  wij	  ouders	  en/of	  voogden	  aan	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  de	  online	  

activiteiten	  van	  hun	  kinderen,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  persoonsgegevens	  van	  kinderen	  verzameld	  en	  verwerkt	  

kunnen	  worden	  zonder	  ouderlijke	  toestemming.	  Ben	  je	  ervan	  overtuigd	  dat	  wij	  zonder	  deze	  toestemming	  

persoonlijke	  gegevens	  hebben	  verzameld	  van	  een	  minderjarige,	  neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  

info@jellyjamdance.nl.	  De	  betreffende	  informatie	  wordt	  dan	  direct	  door	  ons	  verwijderd	  uit	  ons	  bestand.	  	  

Vertrouwelijkheid	  gegevens  	  
Jelly	  Jam	  Dance	  garandeert	  dat	  de	  persoonlijke	  gegevens	  van	  bezoekers	  en	  gebruikers	  van	  de	  website	  niet	  aan	  



andere	  instellingen	  of	  bedrijven	  worden	  doorgegeven,	  tenzij	  dit	  verplicht	  wordt	  door	  de	  wet.	  Jelly	  Jam	  Dance	  zal	  

in	  dit	  verband	  alle	  redelijkerwijs	  mogelijke	  voorzorgsmaatregelen	  nemen	  ter	  bescherming	  van	  de	  belangen	  van	  

haar	  bezoekers	  en	  gebruikers	  van	  de	  website.	  

	   	  



Hyperlinks	  naar	  andere	  websites	  
Op	  de	  site	  van	  Jelly	  Jam	  Dance	  staan	  hyperlinks	  naar	  andere	  websites.	  Jelly	  Jam	  Dance	  draagt	  geen	  

verantwoordelijkheid	  voor	  het	  omgaan	  met	  uw	  persoonsgegevens	  door	  deze	  partijen.	  Lees	  hiervoor	  het	  

privacyreglement,	  indien	  aanwezig,	  van	  de	  betreffende	  website.	  

	  

Geautomatiseerde	  besluitvorming	  
Jelly	  Jam	  Dance	  neemt	  niet	  op	  basis	  van	  geautomatiseerde	  verwerkingen	  besluiten	  over	  zaken	  die	  (aanzienlijke)	  

gevolgen	  kunnen	  hebben	  voor	  personen.	  Het	  gaat	  hier	  om	  besluiten	  die	  worden	  genomen	  door	  

computerprogramma's	  of	  -‐systemen,	  zonder	  dat	  daar	  een	  mens	  (bijvoorbeeld	  een	  medewerker	  van	  Jelly	  Jam	  

Dance)	  tussen	  zit.	  

Delen	  van	  persoonsgegevens	  met	  derden	  
Jelly	  Jam	  Dance	  verkoopt	  jouw	  gegevens	  niet	  aan	  derden	  en	  zal	  deze	  uitsluitend	  verstrekken	  indien	  dit	  nodig	  is	  

voor	  de	  uitvoering	  van	  onze	  overeenkomst	  met	  jou	  of	  om	  te	  voldoen	  aan	  een	  wettelijke	  verplichting.	  Met	  

bedrijven	  die	  jouw	  gegevens	  verwerken	  in	  onze	  opdracht,	  sluiten	  wij	  een	  verwerkingsovereenkomst	  om	  te	  zorgen	  

voor	  eenzelfde	  niveau	  van	  beveiliging	  en	  vertrouwelijkheid	  van	  jouw	  gegevens.	  Jelly	  Jam	  Dance	  blijft	  

verantwoordelijk	  voor	  deze	  verwerkingen.	  

Gegevens	  inzien,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  
Je	  hebt	  het	  recht	  om	  je	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  Daarnaast	  heb	  je	  het	  recht	  

om	  je	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  te	  trekken	  of	  bezwaar	  te	  maken	  tegen	  de	  

verwerking	  van	  jouw	  persoonsgegevens	  door	  Jelly	  Jam	  Dance	  en	  heb	  je	  het	  recht	  op	  gegevensoverdraagbaarheid.	  

Dat	  betekent	  dat	  je	  bij	  ons	  een	  verzoek	  kan	  indienen	  om	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  van	  jou	  verwerken	  in	  een	  

computerbestand	  naar	  jou	  of	  een	  ander,	  door	  jou	  genoemde	  organisatie,	  te	  sturen.	  

Je	  kunt	  een	  verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  je	  persoonsgegevens	  of	  verzoek	  

tot	  intrekking	  van	  je	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  verwerking	  van	  jouw	  persoonsgegevens	  sturen	  naar	  

info@jellyjamdance.nl.	  

Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  het	  verzoek	  tot	  inzage	  door	  jou	  is	  gedaan,	  vragen	  wij	  jou	  een	  kopie	  van	  je	  

identiteitsbewijs	  met	  het	  verzoek	  mee	  te	  sturen.	  Maak	  in	  deze	  kopie	  je	  pasfoto,	  MRZ	  (machine	  readable	  zone,	  de	  

strook	  met	  nummers	  onderaan	  het	  paspoort),	  paspoortnummer	  en	  Burgerservicenummer	  (BSN)	  zwart.	  Dit	  ter	  

bescherming	  van	  je	  privacy!	  We	  reageren	  zo	  snel	  mogelijk,	  maar	  uiterlijk	  binnen	  vier	  weken,	  op	  jouw	  verzoek.	  

Hoe	  wij	  persoonsgegevens	  beveiligen	  
Jelly	  Jam	  Dance	  neemt	  de	  bescherming	  van	  jouw	  gegevens	  serieus	  en	  neemt	  passende	  maatregelen	  om	  misbruik,	  

verlies,	  onbevoegde	  toegang,	  ongewenste	  openbaarmaking	  en	  ongeoorloofde	  wijziging	  tegen	  te	  gaan.	  Als	  jij	  het	  

idee	  hebt	  dat	  jouw	  gegevens	  toch	  niet	  goed	  beveiligd	  zijn	  of	  dat	  er	  aanwijzingen	  zijn	  voor	  misbruik,	  neem	  dan	  

contact	  op	  met	  info@jellyjamdance.nl.	  Jelly	  Jam	  Dance	  kan	  hiervoor	  echter	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld.	  	  

Privacy	  met	  betrekking	  tot	  media	  (foto	  en	  videomateriaal)	  opgenomen	  bij	  Jelly	  Jam	  

Dance	  en	  presentaties/shows	  
Jelly	  Jam	  Dance	  maakt	  steeds	  meer	  gebruik	  van	  de	  website	  als	  communicatiemiddel	  en	  om	  foto’s	  van	  

presentaties/shows	  te	  publiceren.	  De	  website	  en	  onze	  sociale	  media-‐pagina’s	  zijn	  algemeen	  toegankelijke	  media,	  

waar	  informatie	  vrij	  vanaf	  gehaald	  kan	  worden.	 Mocht	  je	  bezwaar	  hebben	  tegen	  het	  gebruik	  van	  jouw	  beeltenis	  

of	  die	  van	  je	  kind(eren)	  op	  de	  website,	  en/of	  sociale	  media	  en/of	  op	  film	  voor	  opnames	  door	  externe	  

instanties/partners,	  dan	  kan	  je	  dit	  bij	  onze	  balie	  of	  via	  info@jellyjamdance.nl	  kenbaar	  maken. 	   	  

Foto’s	  die	  gemaakt	  worden	  tijdens	  presentaties/eindshows	  zullen	  alleen	  voor	  de	  ouders	  en	  familie	  via	  een	  

password/code	  te	  zien	  zijn	  op	  de	  website	  of	  andere	  communicatiekanalen.	  



Media	  (foto/video)	  door	  bezoekers	  
De	  prestaties	  van	  kinderen	  worden	  door	  ouders	  vaak	  vastgelegd	  op	  foto	  of	  film	  en	  vervolgens	  geplaatst	  op	  

sociale	  media.	  Wanneer	  op	  deze	  foto’s	  (ook)	  andere	  kinderen	  of	  volwassenen	  zijn	  vastgelegd,	  is	  hiervoor	  

toestemming	  nodig	  van	  de	  persoon	  wiens	  beeltenis	  is	  vastgelegd.	  Jelly	  Jam	  Dance	  stelt	  daarom	  dat	  foto’s	  en	  

video’s	  alleen	  mogen	  worden	  gemaakt	  in	  overleg	  met	  onze	  docenten.	  Het	  verspreiden	  van	  dit	  beeldmateriaal	  op	  

internet	  zonder	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  de	  personen	  die	  te	  zien	  of	  te	  horen	  zijn	  op	  de	  betreffende	  

opname,	  is	  niet	  toegestaan.	  In	  het	  geval	  van	  minderjarigen	  is	  de	  toestemming	  van	  de	  ouders/wettelijk	  

vertegenwoordiger	  vereist.	  Wij	  gaan	  ervanuit	  dat	  eenieder	  zich	  aan	  deze	  gedragsregel	  confirmeert.	  	  

	  

Wijzigingen	  privacyverklaring	  
Jelly	  Jam	  Dance	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  wijzigingen	  aan	  te	  brengen	  in	  deze	  privacyverklaring.	  Wijzigingen	  

zullen	  echter	  nooit	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  eisen,	  zoals	  gesteld	  in	  de	  Wet	  Bescherming	  Persoonsgegevens.	  

Klachten	  
Voor	  klachten	  over	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  kun	  je	  direct	  contact	  met	  ons	  opnemen.	  Daarnaast	  heb	  

je	  het	  recht	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens,	  de	  toezichthoudende	  autoriteit	  op	  het	  

gebied	  van	  privacybescherming.	  	  

	  


