
Privacybeleid SwingInn 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en zorgen 
ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons indien gewenst aanreikt, 
vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt op een wijze die in 
overeenstemming is met de eisen die gesteld worden door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Waarom we om uw gegevens vragen 

SwingInn gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van inschrijvers 
en belangstellenden om zo goed mogelijk te kunnen reageren op vragen, 
het beheren van de ingeschreven cursisten en het voeren van een 
financiële administratie van de inschrijf- en cursusgelden. Verder 
registreren we IP adressen om er voor te zorgen dat onze website goed 
functioneert en wordt beschermd tegen kwaadwillenden. 

Delen met anderen 

SwingInn verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij 
daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden of als u 
dat zelf wenst en ons daar toestemming voor geeft. 

Persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan 

SwingInn verwerkt en slaat uw persoonsgegevens op om- en nadat u deze 
informatie zelf aan ons hebt verstrekt, mondeling dan wel schriftelijk. Wij 
verwerken de volgende gegevens die nodig zijn voor een correcte 
inschrijving bij onze dansschool: 

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Volledig adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Uw evt aangegeven cursusvoorkeur



Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

SwingInn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. 
Zodra u geen cursus meer volgt aan onze dansschool worden uw 
gegevens gedeactiveerd en/of verwijderd en alleen uw mailadres nog 
gebruikt om u op de hoogte te brengen van dansactiviteiten in onze 
dansschool. Dit kunt u ook op het inschrijfformulier aangeven.   

Cookies en soortgelijke technieken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de 
website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. 
Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen of 
geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een 
later bezoek worden herkend en zo sneller werken. 
SwingInn gebruikt verder geen cookies om iets met uw gegevens te doen. 
Derde partijen, zoals Google, kunnen uw bezochte pagina’s wel 
onthouden* en uw invoer gebruiken voor dataverwerking. Daar heeft 
SwingInn geen enkel invloed op. SwingInn gebruikt Google alleen voor de 
locatiebeschrijving en het analyseren van het sitegebruik. Dit om de 
website zo optimaal mogelijk te laten functioneren voor onze bezoekers. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 
of te verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar SwingInn. 
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben 
over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van 
onze website, neem dan gerust contact op met ons. 

Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Wijzigingen worden wel via onze website bekend gemaakt bij 
de afsluitregel, herkenbaar door een * en de maand en het jaarnummer. 
Nu is het *0818. 
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