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Privacyverklaring 

 

In dit document leggen we uit hoe Stichting Onderwijsbegeleiding (StOB) omgaat met de privacy.  

 

StOB verwerkt van al haar leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonsgegevens. StOB vindt een goede omgang met deze 

gegevens van groot belang, is zich bewust van de privacywetgeving en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met 

de gegevens van u en uw kind.  

 

Grondslagen, doelen en bewaartermijn 
StOB verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind (zie tabel) om onze diensten te kunnen uitvoeren en worden opgeslagen 

en verwerkt in onze administratie en op onze database. Alleen medewerkers kunnen bij de gegevens, welke zij voor de 

uitvoering van hun werk nodig hebben.  

 

De gegevens mogen alleen gebruikt worden als er een juridische grondslag voor is. StOB verwerkt de gegevens als daar 

toestemming voor is gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of het voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen.  

 

StOB bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hieronder zijn genoemd of om te voldoen aan 

wettelijke (bewaar)verplichtingen van 7 jaar.  

 

Categorie Toelichting/inhoud/doel 

1. Contactgegevens kind 1a: naam, voornaam, school, leerjaar; 

1b: geboortedatum, geslacht; 

1c: telefoonnummer, emailadres 

 

Doel: communicatie, indelen in groepen, online begleiidng 

2. Gegevens 

Ouders/verzorgers  

2a: naam, intialen 

2b, adres, postcode, woonplaats,  

2c: telefoonnummer(s) en  

2d: e-mailadres 

2e: bankrekeningnummer (op basis van toestemming) 

2f: BSN-nummer (op basis van toestemming) 

 

Doel: communicatie, administratieve en financiele plichten 

3. Studiegegevens kind gegevens betreffende de aard en het verloop van voortgang van de 

behaalde studieresultaten te weten: 

·         Begeleiding leerling ( cijfers, aandachtspunten, tevredenheid) 

·         Aanwezigheidsregistratie 

 

Doel: studievoortgang in kaart brengen, verantwoording naar externen 

4. Beeldmateriaal Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van 

onderwijsbegeleiding op basis van toestemmingsformulier. 

 

Doel: informeren en promotie van diensten en activiteiten 
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Delen van gegevens met derden 

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde 

doeleinden. Dit gaat bijvoorbeeld om het verwerken van betalingen en het opslaan van gegevens in onze database. Met deze 

organisaties zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en 

hoe deze gegevens beveiligd worden.  

 

Wij zullen de gegevens van u en uw kind niet delen met en nooit verkopen aan derde partijen voor andere doeleinden. Ook 

zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. Mocht StOB uw gegevens toch door willen 

geven aan andere organisaties, dan zullen we hiervoor toestemming vragen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die StOB van u en uw kind heeft. Indien de informatie onjuist is, kunt u 

verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie kunt u richten aan onderstaande 

contactgegevens.  

 

Contactgegevens Stichting Onderwijsbegeleiding 

 

Contactadres 

Stichting Onderwijsbegeleiding 
Het Stroink 64 

7542 GT Enschede 

Telefoon 06-26929545 

E-mail info@onderwijsbegeleiding.net 

 

 

 

 

 


