
	

	

		

Privacyverklaring 

Persoonsgegevens: 
Jentley verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je (of een 
ouder/voogd) deze gegevens aan ons heeft verstrekt. We vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke 
gegevens van klanten en relaties met de groots mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. We 
houden ons in alle gevallen aan de Eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

Welke gegevens verwerken wij: 

- Voor- en Achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer(s) 
- E-mailadres(sen) 
- Bankrekeningnummer 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch 
- Foto- en video-opnames (zie algemene voorwaarden) 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt: 

- Ledenadministratie à bijvoorbeeld: het verwerken voor welke les je ingeschreven staat. 
- Afhandelen van betaling à bijvoorbeeld het factureren van je lesgeld. 
- Klantvriendelijkheid à bijvoorbeeld het contact opnemen om je te informeren over een gewijzigde 

les. 
- Promotie à bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld.  

Verstrekking van gegevens aan derden 
Jouw gegevens worden niet zomaar gedeeld met derden. Ze worden allen gedeeld als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van onze overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een 
gerechtvaardigd belang. Bij ‘derden’ kun je denken aan: emailhosting en website, documentenopslag, 
ledenadministratie en boekhoudprogramma.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 Jentley en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

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 administratie@jentley.nl 

 

Gegevens: 
Jentley Drieman 
Dissel 40 
6026 DB Maarheeze 

 

administratie@jentley.nl 
+316-5555 0597 
BTW Nummer: NL002327761B90 
Kvk: 68640765 

 

KNAB BANK 
T.a.v. Jentley 
IBAN: NL61KNAB0258118911 
BIC: KNABNL2H 
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