PRIVACY VERKLARING
Wij (The Thistle Club) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden
en gasten van de website van essentieel belang is. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Vastleggen en bewaren van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt.
en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en emailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van sociale events en dansbijeenkomsten.
websitebezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te
optimaliseren.
Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens tot deze op verzoek verwijdert worden. U kunt contact
opnemen met secretary@thistleclub.nl als u:
van uw persoonsgegevens;

Delen persoonsgegevens
Wij delen geen persoonsgegevens met derden
Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website
bezoekt.
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het
gebruik van de website.
Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies
krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s
en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
behoeften van de websitebezoekers.
Links naar andere websites
Op de website worden links getoond naar externe websites en organisaties. The Thistle Club draagt geen
verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het
privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.
Wijzigingen
De Thistle Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacy verklaring, neemt u dan contact op met:
secratary@thistleclub.nl
PRIVACY STATEMENT
We (The Thistle Club) are convinced that the protection of the privacy of our members and guests of the Web
site is essential. This includes a careful handling of personal data.
We process and secure personal information carefully. We adhere to prevailing laws and regulations on the
protection of personal data.
Collection and use of personal data
We collect the following personally identifiable information you disclose to us directly or indirectly.
e and contact information: we use your name and contact data, such as address, telephone number, and
e-mail address, to communicate with you about social dance events and meetings.
website data such as the pages you visit on our website are tracked to see which are the
most requested pages. The purpose of this is to optimize the design of the website.
Usually we store your personal data until you ask us to remove it. Contact secretary@thistleclub.nl if:
you want access to the personally identifiable information we have collected from you;
you want your personal data to be rectified, deleted or blocked;
you would like to appeal against the use of your personal data;
Sharing of personal data
We do not share any personal information with third parties.
Personal data security
We have security procedures in place to prevent unauthorized access to the data or prevent personal data
from being lost.
Cookies
A cookie is a small text file which is placed on the hard drive of your computer when you visit the website. A
cookie contains information so you can be recognized as a visitor every time you visit the website.
You can always turn off cookies in your browser without this having far-reaching consequences for your use of
the website.
We make use of cookies for Web analytics services (like Google Analytics). These cookies provide us with
information on visits to our website such as numbers of visitors, popular pages and topics. This helps us to
meet the communication and information needs of visitors to our website.
Links to other websites
Links to external websites and organizations will be shown on the website. The Thistle Club bears no
responsibility with respect to the use of your data by those organizations. For this, please read the privacy
statement of the website you visit.
Changes

The Thistle Club reserves the right to make changes to the privacy statement. Check the privacy statement
regularly for an update of the privacy policy.
Questions
If you have any questions regarding the privacy statement, please contact:
secretary@thistleclub.nl

