Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Ouderraad De Wijde Veert, gevestigd
te Noord-Scharwoude, Platte Ven 44, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 60156082.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van
belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
leggen wij in deze verklaring aan u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel deze
dan gerust, bij voorkeur per e-mail aan: ouderraad@dewijdeveert.nl.
Doel gegevens
U bent bekend in de administratie van school, waarvoor een aparte privacyverklaring is opgesteld. Bij ons zijn de gegevens bekend welke u aan ons verstrekt. Voornamelijk zijn dit NAWE-gegevens van de kinderen en ouders/verzorgers en bankrekeningnummer. En of u bijvoorbeeld afhankelijk bent van
schuldhulp.
Wij gebruiken deze gegevens om de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage te
kunnen incasseren. Of om u te ondersteunen waar dat juist niet lukt.
Ontvanger(s) gegevens
Deze gegevens worden ontvangen door de penningmeester. Elk lid van de
ouderraad kan de mailbox openen en bij het postvak in de lerarenkamer,
bankgegevens worden alleen door de penningmeester bewaard.
De leden van de ouderraad tekenen middels het huishoudelijk reglement voor
geheimhouding van deze gegevens.
Opslag periode
Wij bewaren mail en correspondentie maximaal twee jaar.
Onze administratie wordt maximaal 5 jaar bewaard.
Rechten
U heeft recht op inzage van de door u aan ons verstrekte gegevens.
U heeft het recht uw gegevens te rectifi ceren.

U heeft het recht een klacht bij ons in te dienen. Dit kunt u schriftelijk doen op
e-mailadres ouderraad@dewijdeveert.nl
Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor een automatische incasso,
heeft u het recht deze stop te zetten. Ook mag u deze overdragen aan een
andere verzorger of instantie die uw fi nanciën regelt.
Beveiliging
Uw gegevens worden op een zo veilig mogelijke wijze bewaard. Wij hechten
groot belang aan beveiligen van onze computers.
Wanneer uw brief in het postvak op school terecht komt, wordt deze zo snel
mogelijk meegenomen en gescand.
Wij streven ernaar zonder papier te werken, maken scans van de door u verstrekte gegevens en bewaren dit online.
Binnen de ouderraad is de secretaris verantwoordelijk en aangewezen als
functionaris voor de gegevensbescherming.

