Privacyverklaring Daltonschool Elst
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens de Oudervereniging van
Daltonschool Elst, hierna te noemen Oudervereniging, verzamelt, gebruikt en met welk doel
we dat doen.
We respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan
ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken
De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op Daltonschool Elst. Wij zorgen voor
de invulling van diverse activiteiten, zoals onder andere; Sinterklaas, Kerst, Pasen,
avondvierdaagse, schoolreis en sportactiviteiten.
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen administratief. Dit betreft met name het
bijhouden van betalingen van de contributie en de inschrijvingen en deelnamelijsten van de
activiteiten die we organiseren.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen
We ontvangen van u via het inschrijfformulier de volgende gegevens
0 Naam, adres en telefoonnummer van ouder-verzorger
0 Bankrekeningnummer
0 Betaalinformatie van de betalingen
De onderstaande gegevens worden door de Daltonschool aan de Oudervereniging geleverd.
De Oudervereniging treedt in deze op als interne verwerker-bewerker van deze gegevens
0 Namenlijst per groep van de leerlingen

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen:
•
•
•
•

Inteken/deelnamelijsten (naam en groep van het kind) aan leerkrachten en
vrijwilligers op school.
Namenlijst per groep met de directie van de school
Inschrijflijsten (over het algemeen alleen de naam en groep) voor activiteiten van
derden zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse.
Betalingsherinneringen via de directie van de school.

Externe leveranciers
De Oudervereniging maakt gebruik van Rabo-incasso voor het incasseren van de contributie.
Tevens maken wij gebruik van een boekhoudprogramma waarin we de gegevens opslaan.
Deze gegevens worden niet gedeeld, tenzij dat nodig is.

Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens die we verzamelen.
De Oudervereniging neemt de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens uiterst
serieus en neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Hoewel we voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens
die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Bewaren
De Oudervereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, of waartoe wij verplicht
worden volgens de wet. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren is deze privacyverklaring
van toepassing.

Rechten
U hebt zeggenschap over hoe de persoonsgegevens van uw kind door ons worden gebruikt.
U kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens. U kunt ons op de hoogte stellen
van wijzigingen. U kunt bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij
persoonsgegevens gebruiken. Dit kan tot gevolg hebben dat er door uw kind niet aan de
activiteiten deelgenomen kan worden.
Houdt er rekening mee dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de
in deze verklaring gedefinieerde doeleinden en mogelijk ook wettelijk vereist is. Wij zetten
ons ervoor in om samen met u te werken aan een eerlijke en werkbare oplossing. Als u van
mening bent dat wij u niet afdoende helpen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de
Oudervereniging ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het
moment dat deze naar ouders zijn gecommuniceerd.

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, of de persoonlijke gegevens die wij over
u verwerken, dan kunt u contact opnemen met ons.
Oudervereniging Dalton Elst
De Spijlen 1
3921EK Elst (U)

ov@daltonelst.nl
KVK: 59324511

