AKademy Dansstudio
Reglement dansjaar 2020 - 2021
Algemeen
• AKademy dansstudio is een pestvrije omgeving.
• We hebben respect voor elkaar, voor onze leerkrachten.
• Je bent telkens 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig in sportkledij.
• Tijdens de les draag je propere sportschoenen, geen schoenen waarmee je buiten
loopt.
• Haren zijn vast en je draagt geen hinderlijke juwelen (grote oorbellen, horloges,
armbanden)
• Elke leerling zorgt voor een clubt-shirt voor het jaarlijkse optreden.
Inschrijving & betaling
• Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. Inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald
worden met een kortingsbon voor het volgend dansjaar op het vertoon van een
geldig doktersbriefje, dit na het missen van 4 opeenvolgende danslessen.
• Er kan enkel online betaald worden bij inschrijving.
• De betaling en inschrijving moet voor de 3de les in orde zijn.
• De betaling kan per half of volledig dansjaar.
• Iedereen heeft recht op één gratis proefles.
Zaalgebruik
• Leden hebben respect voor het aanwezige materiaal in de zaal.
• Water is toegestaan in de zaal.
• Ouders, vrienden en andere zijn niet toegelaten in de danszalen.
• Je verlaat de zaal tijdens de les enkel met toestemming van je leerkracht.
Veiligheid & verzekering
• Leden zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen en tijdens de kortste weg van
en naar huis.
• (Ernstige) gezondheidsproblemen vermeld je als voogd bij de inschrijving.
• Minderjarige dansers worden afgezet en opgehaald in het gebouw. Dansers wachten
in het gebouw op zijn/haar ouders/familie. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij niet
verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of andere incidenten.
• Wanneer je tijdens de les gekwetst raakt, meld je dit onmiddellijk aan je leerkracht.
• AKademy dansstudio is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of het beschadigen
van persoonlijk materiaal (kledij, gsm…). Je laat waardevolle voorwerpen dus best
thuis.
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Privacyverklaring
1. Persoonsgegevens
De applicatie SwingIT verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
• Familienaam en voornaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
• Telefoonnumer(s): vast en mobiel
• e-mail adres
• Noodnummer
• Foto (optioneel)
•

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te
worden.
2. Doel en rechtsgrond
Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
• Algemeen ledenbeheer
• Indelen van leden in de groepen
• Leden informeren over activiteiten
• Aangifte bij verzekering
• Subsidiedossiers
Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens
worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk
noodzakelijk voor het dagelijks beheer van AKademy dansstudio vzw en de communicatie
met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens
door te geven aan de bevoegde instanties.
3. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van
de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of
meerdere jaren van inactiviteit.
4. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Melissa Dierckx – melissa@akademydansstudio.be
5. Andere partijen
SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als
gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens
op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR
regels.
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Danssport Vlaanderen
Volgende gegevens van onze leden worden voor de verzekering doorgegeven aan Danssport
Vlaanderen.
• Familienaam en voornaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
• Telefoonnumer(s) (vast en mobiel)
• e-mail adres
6. Cookies
Onze cookie policy vindt u hier
7. Uw rechten
U heeft recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de
persoonsgegevens.
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