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E-mail:	info@kidsdancetogether.com	 KvK	nummer	71451757	

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij 
ons aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. In deze 
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken 
en met welk doel. Voor de werking van de website wordt gebruik gemaakt van een 
aantal diensten  en plug ins van derden. De informatie hieronder gaat vooral over de 
diensten waar Kids Dance Together gebruik van maakt en wat er mogelijk met de 
verworven informatie gedaan kan worden. 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 mei 2018.  

Vastleggen en verwerking van gegevens                                                                
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens, die door u worden 
opgegeven, binnen het kader van de Wet Bescherming Privacy Persoonsgegevens, 
voor het afnemen van producten en diensten. 

Delen van gegevens                                                                                                            
Met de aankoop van een ticket, verstrekt u actief gegevens aan het bedrijf  “Go-
ticket”. Dit bedrijf zal de door uw ingevoerde gegevens, voor verstrekking van de 
tickets, registreren. Deze gegevens worden met Kids Dance Together gedeeld om bij 
aanvang van het event controle uit te kunnen voeren, contact met u op te kunnen 
nemen en uw vragen te beantwoorden. Met Go-Ticket en de hosting provider zullen 
verwerkersovereenkomsten gesloten worden, om je gegevens zo goed mogelijk te 
beschermen. Onder het hoofdstuk registratiesysteem, legt Kids Dance Together het 
punt registreren verder toe. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk 
is in het kader van een overeenkomst, die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk 
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen 
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële 
doeleinden.  



Websites van derden                                                                                                 
Op de website van Kids Dance Together worden logo’s getoond van externe 
websites en organisaties. Deze logo’s worden door Kids Dance Together genoemd 
als derden en externe organisaties. Dit zijn de logo’s die Kids Dance Together 
hebben gesponsord of steunen. Enkel om reden van sponsoring en ondersteuning 
zijn deze logo’s toegevoegd. Kids Dance Together draagt geen verantwoordelijkheid  
met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de externe organisaties. U kan 
aanklikken op de logo’s en zal dan wel doorgezet worden naar de betreffende 
website van de sponsors. Door het aanklikken van de logo’s, kan u ook verbonden 
worden met de cookies van derden. 

 
De verklaring van Kids Dance Together is niet van toepassing op websites, logo’s en  
cookies van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Lees 
Hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt. 

Registratiesysteem 
Om de toegangsbewijzen/ ticket te bestellen, dient u zich in te schrijven bij Go Ticket. 
Na registratie bewaren wij, via de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, 
postcode, e-mailadres, telefoon, gekochte toegangsbewijzen/ tickets, naam + Leeftijd 
en evt. allergieën en bankrekeningnummer. Wij bewaren deze in het kader van 
uitvoering, van het verstrekken van toegangsbewijzen (voor bezoekers) facturering 
en betaling.  

Kids Dance Together vraagt om gegevens van uw kind, zoals naam, leeftijd en 
allergie. Naam en leeftijd zijn ter legitimatie van de ticket bij entree van het 
evenement.  

Gegevens over allergie en polsbandje van uw kind, worden gevraagd, om de 
veiligheid van voeding, gebruikt door uw kind, te beschermen waar mogelijk.  

Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen, dat 
onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of, dat gegevens verloren 
gaan. Beveiliging van de computer zal worden gedaan, middels virusscanner,  
herhaaldelijk Encrypten van de harde schijf en Wordpress herhaaldelijk updaten van 
de website. De Hosting provider maakt gebruik van Plugin “iThemes Security” en 
beschermd daarmee de server tegen hacken. Zodra er toch een data-lek ontdekt 
wordt, zal er een bericht geplaatst worden op de website van Kids Dance Together 
bij het onderdeel nieuws. Er zal ook bij de politie aangifte gedaan worden. Er zal 
onderzocht worden, hoe data-lek hersteld kan worden, daarop benodigde acties 
zullen worden uitgevoerd. 
 
  
 



E-mail  
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens, die u ons toestuurt bewaard, 
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is, voor 
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij bijzondere omstandigheden 
kunnen wij de persoonsgegevens langer dan 3 jaar bewaren, uit hoofde van een 
wettelijke verplichting. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Kids Dance Together houdt geen algemene bezoekgegevens bij. Ook het klikgedrag 
wordt niet geregistreerd. IP adressen worden niet vast gelegd door Kids Dance 
Together. 

Gebruik van cookies                                                                                              
Social Media Buttons 

We willen het u graag zo makkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te 
delen. Dit kan door middel van een aantal Social media Buttons. De meeste Social 
media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. 

Van de volgende Social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy 
policy van de respectievelijke Social media kanalen, om te weten wat zij met de 
verzamelde informatie doen.   

Social Media buttons op de website Kids Dance Together: Instagram, Facebook, 
LinkedIn. 

Wat zijn cookies?  

Cookies is een klein bestand, dat door deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de 
Cookies is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de 
website opnieuw bezoekt. U kunt in uw browser Cookies van Kids Dance Together 
altijd buiten werking stellen. Het kan mogelijk wel zijn, dat bepaalde onderdelen 
hierdoor minder of niet meer toegankelijk zijn.  

Uitschakelen of verwijderen 

Wilt u Cookies van Kids Dance Together uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u 
doen via uw browserinstellingen. Er is een plug-in geïnstalleerd, waarbij het mogelijk 
is om de PHPSESSID aan of uit te zetten voor de website van Kids Dance Together. 
Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie. Deze cookie wordt verwijderd, 
wanneer u uw browser afsluit. Gebruik evt. de help-functie van uw browser om te 
achterhalen hoe u deze instelling kunt toepassen.  
 



Uitschakelen niet mogelijk 

Go Ticket gebruikt cookies. Deze plug-in kan niet door Kids Dance Together worden 
uitgeschakeld. Houd u er rekening mee, dat hier de toepassingen gelden van derden 
in de privacy policy, zoals eerder benoemd. 

Go ticket meet met cookies een aantal zaken. Lees hiervoor de privacy policy van 
Go-Ticket. 

 
Cookies van derden  
 
Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies, waarbij in het bovenstaande 
overzicht een andere plaatser dan Kids Dance Together is vermeld) is het volgende 
van toepassing:  
 
• Wij hebben geen invloed op deze cookies.  
• Deze cookies vallen onder het privacy beleid van de betreffende aanbieder (zie de 
website van deze aanbieder).  
• De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. 
Deze kan - zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen - de gegevens aan 
derden geven, bijvoorbeeld indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.  
 
 
Wijzigingen privacy verklaring                                                                                
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens                                                                 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Vragen over ons privacy-
beleid kunt u te allen tijde stellen. U kunt zelf vragen om inzage in 
persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U kunt ook bezwaar 
maken voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij kunnen geen wijzigingen of 
inzage verlenen op Cookies, logo’s en buttons van derden, die met de website van 
Kids Dance Together zijn verbonden. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de 
betreffende sites van derden. 

Zie voor de contactgegevens ons mailadres.  

info@kidsdancetogether.com 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71451757 

  

 

 


