Privacy- en Cookieverklaring
Toepasselijkheid
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website
https://www.tangokortrijk.be en in het algemeen op de communicatie die Tango Kortrijk
met u voert.

Algemeen
Tango Kortrijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Tango Kortrijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
2. enkel die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
3. uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor
de verwerking;
4. de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze willen respecteren.
Als TANGO KORTRIJK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover kan
u met ons contact opnemen: Tango Kortrijk, Cipreslaan 10, 8500 Kortrijk,
tangokortrijk@hotmail.be .

Waartoe verzamelen wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden
en rechtsgronden:
1. om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van Tango Kortrijk (uitvoering
overeenkomst);
2. voor het versturen van mails en uitnodigingen met aankondigingen en info over onze
activiteiten (mits uw toestemming)(gerechtvaardigd belang);
3. (eventueel) om u te contacteren i.v.m. praktische zaken rond de organisatie van onze
activiteiten (gerechtvaardigd belang);
4. (eventueel) voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke
verplichting);
5. (eventueel) om leden aan te sluiten bij Danssport Vlaanderen (of andere
verzekeringsmaatschappijen);
6. voor het bevorderen van het groepsgevoel en het bouwen aan de tangogemeenschap
(sociaal aspect van de overeenkomst).

Welke gegevens verwerken wij ?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en
verwerken:
– persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
– persoonlijke gegevens: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal;
– foto’s waar u al dan niet herkenbaar op voorkomt;
– uw relatie tot een rechtspersoon (bedrijf, onderwijsinstelling,…).
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.
Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij enkel en alleen
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.

Op welke manier verzamelen wij uw gegevens ?
Contactformulier
We gebruiken de Contact Form 7 plugin op onze Wordpress website om de gegevens die
gebruikers doorsturen op te slaan, samen met metagegevens over de inzendingen, met
inbegrip van de tijdstempel, het origineel IP-adres, en de user agent (browser). De
informatie wordt verstuurd als e-mailberichten waartoe slechts enkele bestuursleden
toegang hebben.

Foto’s/Media
Iedereen die aan activiteiten van Tango Kortrijk deelneemt gaat ermee akkoord dat hij/zij
kan worden gefilmd/gefotografeerd en verleent ons alle rechten om zijn/haar afbeelding (of

meer in het algemeen een groepsafbeelding tijdens een van onze activiteiten) gratis te
gebruiken, en kan voorkomen op foto en op video. We kunnen foto’s en video’s publiceren
die genomen zijn door bestuursleden, onze vertegenwoordigers of ontvangen van leden, op
onze website en in publiciteitsmateriaal.
Het is belangrijk voor ons om foto’s te delen van onze activiteiten met andere leden die aan
onze activiteiten hebben deelgenomen en met nieuwe bezoekers die iets meer willen weten
over Tango Kortrijk en over wat we doen. We zullen er altijd naar streven om de groep
eerder dan een individu in beeld te brengen en om de gepubliceerde foto’s met smaak en
respect voor elkeen te selecteren, opdat niemand zich zou aangevallen voelen. Mocht u
niettemin een foto als aanstootgevend ervaren, gelieve ons te contacteren met details en in
het geval van foto’s op de website zullen we die zo snel mogelijk verwijderen en in het geval
van gedrukt materiaal zullen we garanderen dat de foto niet gebruikt wordt in latere
herdrukken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (“embedded”) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact zoals
wanneer de bezoeker deze andere website zou bezocht hebben.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Cookies
Tango Kortrijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk doen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc.
(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die
op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt
overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het
geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de
lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de
Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen
wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten

overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google
deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten
over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met
betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google
Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere
gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een
daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval wellicht
niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en
verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres)
voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te
downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt
dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer
worden verzameld als u deze website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de
voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy-overzicht van Google Analytics. Wij
wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is
uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te
garanderen.

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen
die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een
persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch
berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker
en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud
van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt
hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en
staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In
uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de
Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google
deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA
doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van
deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer
informatie over Google’s privacybeleid vind u op deze pagina:
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Wie verwerkt de gegevens ?
De gegevens die gebruikers via het contactformulier doorsturen worden ontvangen als emailberichten, waar slechts enkele personen toegang toe hebben en beperkt tot:
- specifieke bestuursleden van Tango Kortrijk
- de webmaster van https://tangokortrijk.be

De informatie wordt opgeslagen in de database van onze webhost provider voor backup en
latere referentiedoelen. Deze website is gehuisvest bij
One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland

Met wie delen wij uw gegevens?
De gegevens die u aan ons doorgeeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- de software waarmee deze website is gebouwd; we gebruiken sommige WordPress plugins
die gegevens kunnen doorsturen, waaronder persoonlijke gegevens, naar externe servers
om ze te verwerken, zoals Akismet Anti-Spam en Jetpack by WordPress.com.
We gebruiken enkel WordPress plugins en thema’s die bij WordPress.org worden.
WordPress richtlijnen verbieden uitdrukkelijk om gebruikers na te trekken zonder hun
expliciet gegeven toestemming.
– het verzorgen van de internetomgeving (webhosting – One.com);
– het verzorgen van de IT-infrastructuur (netwerk, software,…);
– (eventueel) het registreren en verzekeren van leden bij Danspunt vzw.
We geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij nooit de door u verstrekte gegevens aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons daar toestemming voor
geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Hoe lang bewaren we uw gegevens ?
TANGO KORTRIJK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. TANGO KORTRIJK
verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste
gebruik.

Welke rechten hebt u over uw gegevens ?
Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achtergelaten, kan u verzoeken om
een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u
ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u
hebben verwijderen. Dit betreft geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Waar sturen we uw gegevens naartoe ?
Reacties van bezoekers via het contactformulier kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectieservice geleid worden.

Uw contactinformatie
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die
wij van u hebben ontvangen. Bovenaan deze verklaring staat hoe u met ons contact kunt
opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel
daarvan door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanvullende informatie
Hoe beveiligen we uw gegevens ?
We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens TANGO KORTRIJK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden tot discretie;
– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– onze bestuursvrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te
dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Wijziging privacy- en cookieverklaring
Tango Kortrijk kan zijn privacy- en cookieverklaring wijzigen. Hiervan zullen we een
aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 22-04-2019.

