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In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens de Oudervereniging van de
Damiaanschool te Zeist, hierna te noemen: Oudervereniging, verzamelt en gebruikt en met
welk doel we dat doen.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons
verschaft is, 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 de Damiaanschool, wij dragen bij
aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid. Onze
activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren
we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
We gebruiken persoonsgegevens enkel en alleen administratief. Dit betreft met name het
bijhouden van de betalingen van de ouderbijdrage en de inschrijvingen en deelnamelijsten
voor activiteiten zoals bijvoorbeeld de Avondvierdaagse.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen
De onderstaande gegevens worden door de Damiaanschool aan de Oudervereniging
geleverd. De Oudervereniging treedt in deze op als interne verwerker/bewerker van deze
gegevens:
•
•

Naam, adres en groep van de leerling;
E-mailadressen en namen van de ouders/verzorgers.

Zelf verrijken we deze gegevens met:
•
•
•

Betaalinformatie van de vrijwillige ouderbijdrage;
Betaalinformatie van overige betalingen;
Informatie de we bijvoorbeeld via het postvak, per e-mail of vanuit de Webshop
ontvangen van ouders/verzorgers.

Versie 2019.04

Privacyverklaring

1/4

Oudervereniging
Damiaanschool Zeist
Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen
•
•
•

Laten verzenden van e-mails met betalingsverzoeken;
Uitdelen van betalingsherinneringen via de leerkrachten;
Inteken-/deelname lijsten (over het algemeen alleen de naam en de groep of
leeftijdscategorie) aan leerkrachten en vrijwilligers/commissieleden;

•

Inteken-/deelname lijsten (over het algemeen alleen de naam en groep of
leeftijdscategorie) voor activiteiten van derden, waaronder voor bijvoorbeeld de
Avondvierdaagse.

Externe leveranciers (verwerkers)
De Oudervereniging maakt gebruik van Mollie (ook handelend onder Plink) voor de
afhandeling van e-mails met iDEAL betaallink. De gebruikte gegevens zijn de naam en
groep van de leerling & het e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).
De Oudervereniging maakt gebruik van een webshop via Mijnwebwinkel.nl voor met name
inschrijvingen, de betalingen via deze webshop gaan via iDEAL van Mollie. De
Oudervereniging verstrekt zelf geen persoonlijke informatie aan deze partij.
We delen persoonsgegevens alleen als dat nodig is. In dat geval worden persoonsgegevens
gedeeld voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van de Damiaanschool of de
Oudervereniging. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met
partijen als deze te delen.

Verplichte verstrekking van gegevens
Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor
het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde organisaties of onze
gebruikers, verstrekken we persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties,
onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde organisaties of in gerechtelijke procedures.

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
teneinde 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.
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Bewaren
De Oudervereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, of waartoe wij verplicht worden
volgens de Wet. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en
interne richtlijnen van toepassing.

Cookies
Een Cookie is een klein tekstbestandje, dat door een website op uw apparaat wordt gezet.
Cookies worden voornamelijk gebruikt om de ene gebruiker van de andere gebruiker te
onderscheiden. Cookies worden ook gebruikt door websites waarbij je moet inloggen. Een
Cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt of wanneer je terugkeert.
Cookies hebben een bepaalde looptijd. Sommige Cookies worden verwijderd als je de
browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen langer actief blijven als
deze niet verwijderd worden. Er bestaat de mogelijkheid Cookies te verwijderen of te blokkeren
in uw internetbrowser.
De webpagina van de Oudervereniging is integraal onderdeel van de website van de
Damiaanschool te Zeist. Voor vragen over het mogelijke gebruik van Cookies op de website,
kan er contact opgenomen worden met de Damiaanschool.
De webshop van de Oudervereniging is onderdeel van Mijnwebwinkel.nl. De Cookieverklaring staat
onderaan de website van de webshop. De webshop is, binnen de door mijnwebwinkel.nl
verstrekte mogelijkheden, door de Oudervereniging ingesteld om Cookies zo minimaal
mogelijk te gebruiken.

Rechten
Wij willen dat u zeggenschap hebt over hoe de persoonsgegevens van uw kind door ons
worden gebruikt. Het kan zijn dat wij u voor de onderstaande mogelijkheden vragen om u te
legitimeren:
•
•
•

u kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens;
u kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in persoonsgegevens;
in bepaalde gevallen kunt u ons vragen de persoonlijke informatie die wij hebben te
wissen, blokkeren of beperken, of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde manieren
waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Dit kan redelijkerwijs tot gevolg hebben dat
er door uw kind niet aan activiteiten deelgenomen kan worden.

Houd er echter 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
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u echter van mening bent dat wij u niet afdoende hebben kunnen helpen met uw klacht of
probleem, hebt u mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de Damiaanschool in diens rol
van verantwoordelijke, of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de
Oudervereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het
moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of de persoonlijke gegevens die wij over u
verwerken, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via bijvoorbeeld
oudervereniging@damiaanschool.nl.
Oudervereniging Damiaanschool Zeist
P/a Damiaanschool - Oudervereniging

Website Oudervereniging
oudervereniging@damiaanschool.nl.

Rozenstraat 21

Kamer van Koophandel: 40483604

3702 VM Zeist

Begrippenkader
•
•
•
•

Persoonsgegevens: alle data (gegevens) herleidbaar tot een persoon;
Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
Verantwoordelijke: organisatie die het gebruik van de gegevensverzameling bepaalt;
Bewerker of Verwerker: de persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de
gegevensbewerking uitbesteedt.
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