Privacy Statement Güiramigos DanceCompany
Inleiding
Güiramigos DanceCompany neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw persoonsgegevens op een veilige
manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we uit welke gegevens wij verwerken en
met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Statement lezen wat jouw rechten zijn met
betrekking tot onze verwerking van jouw gegevens.
Güiramigos
Güiramigos DanceCompany is een V.O.F., gevestigd in Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 71028315. Güiramigos is ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
Soorten persoonsgegevens
Güiramigos DanceCompany verzamelt informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van
zakelijke transactie, zoals het boeken van een bootcamp, workshop of show. Per of dienst verschilt de soort
en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een
inzageverzoek doen.
Doelen gegevensverwerking
Güiramigos DanceCompany verzamelt gegeven van personen en bedrijven die kaarten kopen voor onze
bootcamps of een workshop of show boeken voor de volgende doeleinden:
• een overeenkomst sluiten voor een dienst (bijv. verkoop van een bootcamp-kaartje);
• de overeengekomen dienst uit te voeren (bijv. Kaartje leveren voor een bootcamp);
• Facturen te versturen;
• klanten informeren over onze diensten;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden en het verbeteren van de dienstverlening;
• voldoen aan op Güiramigos DanceCompany van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen (zoals
de bewaarplicht van de belastingdienst).
Bewaarperiode
Güiramigos DanceCompany bewaard uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens over bestellingen facturen bewaren we 7
jaar in verband met wettelijk verplichtingen.
Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video's of
andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Güiramigos DanceCompany website.
Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u
volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.
Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Güiramigos DanceCompany zal
uw informatie niet delen met andere bedrijven, anders dan de boekhouder. We slaan al uw informatie veilig
op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen
verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter
niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet
kunnen uitsluiten. We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons
daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte
illegale activiteiten onderzoekt.
Gegevensdeling
Güiramigos verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Güiramigos verkoopt jouw
gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen

om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te
corrigeren of te verwijderen (mits wij daarmee niet meer aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen).
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Güiramigos DanceCompany. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar guiramigos@gmail.com. Güiramigos Dance Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigen
Dit Privacy Statement kan door Güiramigos DanceCompany worden aangepast. Het aangepaste reglement
geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Güiramigos DanceCompany.
Contact
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u
altijd contact met ons opnemen via guiramigos@gmail.com.

Cookie Statement
Cookies
Wanneer u de Güiramigos DanceCompany website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf
van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Güiramigos
DanceCompany nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst
makkelijker voor u om in de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk,
maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies
automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch
worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan
met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de
onze websites.
Güiramigos DanceCompany websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
• Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en
hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren

