Gegevensbeschermingbeleid Rian5Ritmes
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Rian5Ritmes verwerkt alleen de persoonsgevevens die door jouw zijn verstrekt tijdens
een van de dansactiviteiten of die je door jouw zijn ingevuld op de website Rian5Ritmes.

Welke gegevens worden verwerkt?
Het betreft je voor- en achternaam en je emailadres en indien gewenst je bedrijfnaam.

Waarvoor worden deze gegevens verwerkt?
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor:
1. Het vervaardigen van facturen.
2. Het versturen van nieuwsbrieven

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Je gegevens worden bewaard totdat jij je zelf uitschrijft via de unsubscribe link onder aan
de nieuwsbrieven.

Delen met anderen?
Je gegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt tenzij jij nadrukkelijk
hiervoor toestemming hebt gegeven.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website worden algemene berzoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres
en de gegevens de jouw browser automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen
gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie
wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet
aan derden vertrekt.

Nieuwsbrieven
Gemiddeld een keer per maand wordt een nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrieven
worden verstuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief via de
website en aan iedereen die zijn emailgegevens heeft verstrekt tijdens een dansactiviteit.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Deze
Organisatie is gevestigd in de VS, vandaar dat de data buiten de EU worden gebracht.
Hiervoor is een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Zodra jij je afmeldt
voor de nieuwsbrief, worden jouw contactgegevens binnen het mailingsysteem
verwijderd. In elke nieuwsbrief staat een link om je automatisch af te melden voor
volgende nieuwsbrieven.

Beveiliging
www.Rian5ritmes.nl is een website van Rian van Duijnhoven.

Ik respecter jouw privacy en neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat
jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met me op via info@rian5ritmes.nl of 06-26642181.

