Bijlage 1: Gegevensverwerking per doelgroep
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:
Het betreft klanten van de volgende diensten van Dansverhaal.nl:
- Cursussen en (online) trainingen aan professionals;
- (Onderwijs)ontwikkeling;
- Online leeromgeving: ‘Dansverhaal.nl’.

Persoonsgegevens van klanten worden door Dansverhaal.nl verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan een opdracht;
- Marketing- en/of trainingsdoeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
- Toestemming via de cookiebar op de website(s) van Dansverhaal.nl;
- Toestemming via een opt-in bij contact- en/of inschrijfformulieren op de website(s);
- Toestemming in het geval van gebruik van foto- en filmmateriaal voor marketing- en
trainingsdoeleinden.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dansverhaal.nl (indien van toepassing voor de betreffende
dienst en afhankelijk van gegeven toestemming via cookiebar) de volgende persoonsgegevens van u
registreren:
- Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- Naam organisatie;
- Functie/discipline;
- Naam contactpersoon;
- Geslacht;
- (Zakelijk) Adres;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- E-mailverkeer;
- IP-adres;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website “Dansverhaal.nl”;
- Browser-fingerprint;
- Locatiegegevens;
- Bankgegevens;
- Foto- en/of filmmateriaal en de registratie waarvoor wel/niet toestemming is gegeven.
Uw persoonsgegevens worden door Dansverhaal.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Van maximaal 7 jaar na de laatste overeenkomst i.v.m. wettelijke bewaartermijnen van zakelijke
administratie;
- Registratie van toestemming + beeldmateriaal waarvoor toestemming is gegeven wordt bewaard
zolang noodzakelijk is voor het doel waarvoor toestemming is gegeven (marketing en/of
trainingsdoeleinden).
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Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde:
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
Dansverhaal.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking en marketing in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten (via
telefoon, e-mail en/of social media).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
- Toestemming via de cookiebar op de website(s) van Dansverhaal.nl;
- Toestemming via een opt-in bij contact- en/of inschrijfformulieren op de website(s).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dansverhaal.nl de volgende persoonsgegevens van u
registreren:
- Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- (Zakelijk)Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- E-mailverkeer;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website “Dansverhaal.nl”;
- Browser-fingerprint;
- IP-adres;
- Locatiegegevens;
Uw persoonsgegevens worden door Dansverhaal.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerde.
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Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees:
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Dansverhaal.nl verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
- Marketing- en/of trainingsdoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Toestemming voor toevoegen aan mailinglijst(en) via een inschrijflijst (offline)
- Toestemming via een opt-in bij contact- en/of inschrijfformulieren op de website(s);
- Toestemming via de cookiebar op de website(s) van Dansverhaal.nl;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dansverhaal.nl de volgende persoonsgegevens van u
registreren:
- Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- E-mailadres;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website “Dansverhaal.nl”;
- IP-adres;
- Locatiegegevens;
- Browserfingerprint;
Uw persoonsgegevens worden door Dansverhaal.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers:
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Dansverhaal.nl verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dansverhaal.nl de volgende persoonsgegevens van u
registreren:
- Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- E-mailverkeer;
- Gegevens vanuit het KvK-register;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Dansverhaal.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Van maximaal 7 jaar na de laatste overeenkomst i.v.m. wettelijke bewaartermijnen van zakelijke
administratie.
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