
De website “www.bailabelair.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden 

u ter beschikking gesteld door Baila Bel Air, statutair gevestigd te De Kwakel en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Holland 

onder nummer 73154873. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt 

het navolgende beleid. 

Baila Bel Air garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle 

bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners 

maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden 

gegevens. 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze 

persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen 

als u nog vragen hebt. 

Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze dienstverlening, legt Baila Bel Air gegevens vast. Baila Bel Air 

gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en om 

klanten op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Baila Bel 

Air. 

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect 

tot jouw persoon te herleiden zijn. 

Wij verwerken de volgende gegevens bij de volgende producten en/of diensten: 

1. Het volgen van een cursus of een workshop: Voornaam, achternaam, 

adresgegevens, tel. nr, e-mailadres, geboortedatum, geslacht. 

Wij vragen de geboortedatum om te bepalen of iemand de minimaal gerechtigde 

leeftijd heeft om deel te nemen aan een cursus. 

Wij vragen om het geslacht om te zorgen voor een zoveel mogelijk gelijke bezetting 

tussen mannen en vrouwen in een danscursus en/of workshop. 



De verwerking is mede afhankelijk van de manier waarop u zich aanmeldt voor de 

genoemde dienst. Zo kunt u zich schriftelijk of online aanmelden. 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is 

toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als 

je een cursus volgt bij Baila Bel Air dan worden de gegevens in ieder geval bewaard 

gedurende de looptijd van deze cursus. Na afloop van de bewaartermijn worden uw 

persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. 

Hierbij tracht Baila Bel Air rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs 

stelt op informatie over diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Baila Bel Air 

t.a.v. Wilgenhof 32, 1424 ST te De Kwakel of per e-mail aan info@bailabelair.nl met 

als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. 

Verwerking gegevens gebruik van diensten van derden 

Baila Bel Air maakt gebruik van diensten van andere partijen voor het voeren van de 

cursistenadministratie en het verzenden van e-mails. In het kader hiervan heeft Baila 

Bel Air verwerkingsovereenkomsten gesloten met deze partijen. 

Uw gegevens verwijderen? 

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw 

gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@bailabelair.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: 

Baila Bel Air dance company, Wilgenhof 32, 1424 ST, De Kwakel. Baila Bel Air 

voldoet binnen 3 werkdagen aan uw verzoek. 

Privacybeleid andere websites 

Op www.Baila Bel Air.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter 

niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van ons 

zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

 



Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? 

Stuur dan een e-mail naar info@bailabelair.nl. Ook als u vragen hebt over uw 

gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u 

graag van dienst. 

Wijzigingen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website 

vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons 

privacybeleid op deze website. 

Gebruik van cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 

bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit 

informatie opgeslagen. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

• Om de website beter te laten functioneren. 

• Om het gebruik van de website makkelijker te maken. 

• Om ons informatieaanbod beter aan te laten sluiten op uw interesses. 

• Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze 

website. 

Welke cookies gebruiken we wel en niet op deze website? 

Naast de normale functionele cookies gebruiken wij cookies van: 

Google Analytics – zo kunnen we onze website beter aanpassen op het zoekgedrag 

van onze bezoekers 

Social Media Cookies – zodat je gemakkelijk onze webpaginas kunt delen en liken 

op social media. 

 



Google Analytics cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-

dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om 

rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis 

daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het 

onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op 

de website. 

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan: 

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze 

overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst; 

We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd; 

We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet; 

We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-

cookies. 

Social media cookies 

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt 

promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen 

via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen 

zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 

invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via 

de cookies met uw gegevens doen. 

Facebook pixel 

Wij gebruiken Aangepaste doelgroepen op Facebook om eigen advertenties te 

leveren aan websitebezoekers op Facebook op basis van e-mailadressen die wij 

hebben verzameld. U kunt meer leren over Aangepaste doelgroepen op Facebook 

door https://www.facebook.com/help/381385302004628/ te bezoeken. 

 

https://www.facebook.com/help/381385302004628/


Recht op inzage, correctie of verwijdering 

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u 

daarbij vragen om u te identificeren. 

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 

u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer 

informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van 

de Consumentenbond. 

 

https://cookierecht.nl/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/

