
Privacyverklaring Volksdansvereniging Teu 
 
Hoe gaat Teu om met persoonsgegevens? 
Teu is een gezelligheidsvereniging waar je kunt werelddansen. 
In sommige gevallen hebben we persoonlijke informatie over jou nodig, die we (tijdelijk) 
bewaren. Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens vinden wij van belang. 
Daarom verzamelen, gebruiken en verwijderen wij jouw gegevens zorgvuldig en in lijn met de 
wet- en regelgeving. 
Wij zijn transparant over welke gegevens we van jou gebruiken. Wij delen jouw gegevens 
nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden. 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je 
hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van je persoonlijke data). 
 
TEU Privacyverklaring 
Welke persoonsgegevens verzamelt TEU? 
Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). 
 
Voor welke doeleinden verzamelt TEU persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden. Verenigingsdoeleinden 
zijn: 

• Informatie mailen over dansevenementen en jubilea. 
• Ledenlijst die wij alleen naar leden mailen. 
• Contact met de leden over dansdagen en doordansdagen en annulering van een les. 
• Lief & leedkaartje of -cadeautje sturen. 

 
Wanneer doen wij dit? 
Op basis van toestemming. 
 
Hoe lang bewaart Teu persoonsgegevens? 
Niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Nadat je 
persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. 
 
Deelt TEU persoonsgegevens met derden? 
Nee. 
 
Hoe beveiligt TEU persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de Dropbox. Die is beveiligd door Dropbox. Alleen het 
bestuur van Teu heeft toegang tot de persoonsgegevens. 
 
Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen? 
Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens 
De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden 
verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze 
persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Je kunt op ieder moment bij de 
secretaris van TEU per mail een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, 
te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via de secretaris. Geef 



duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld 
een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is 
het mogelijk dat TEU je om meer informatie vraagt om je identiteit deugdelijk vast te stellen. 
 
Het recht op verzet 
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je 
aangeeft dat je niet langer benaderd wil worden, zal de TEU dit registreren en ervoor zorgen 
dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen 
via de secretaris van Teu. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een 
beroep op je recht op verzet. 
 
Wijzigen privacyverklaring 
TEU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring 
indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring 
vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste 
aanpassingen onderaan deze privacyverklaring. 
 
Vragen 
Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan de secretaris van Teu. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2022. 


