PRIVACYVERKLARING
De Onderwijspraktijk Harry Janssens is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Onderwijspraktijk zorgt begeleiding, scholing en advies aan scholen in het basisonderwijs
en aan individuele leerkrachten, ib-ers en directies. Tevens is de Onderwijspraktijk eigenaar
van het sociaal-emotioneel volgsysteem “Op School” en mede-eigenaar van BOSOS en
BOSOS 2-4 (voor meer info zie www.peuter-kleuterpraktijk.nl, www.bosos.nl en
bosos2tot4.nl).
De Onderwijspraktijk verwerkt de persoonsgegevens omdat jij jezelf hebt aangemeld voor
een van de cursussen of begeleiding hebt aangevraagd. Je hebt die gegevens zelf aan ons
verstrekt. Of wij hebben die gegevens omdat je gebruiker bent van één van de programma’s.
Die gegevens kunnen altijd op verzoek van jou worden verwijderd uit ons systeem.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum (alleen voor certificaten)
- Geboorteplaats (alleen voor certificaten)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Deelname aan de cursussen wordt bijgehouden via een presentielijst.
Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
- De cursisten administratie
- Het verzenden van bevestiging van deelname dan wel annulering
- Het verzenden van de factuur en het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Je te informeren over wijzigingen in de cursussen en afspraken
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Onderwijspraktijk Harry Janssens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.
Dat komt eigenlijk neer op “zolang als jij dat wilt”. Wij slaan de gegevens op in een
cursisten- en scholenregistratie en digitaal adresboek. Bij het verzenden van de nieuwsbrief
heb je altijd de mogelijkheid je af te melden indien je de nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen.
Hoe hebben wij onze persoonsgegevens beveiligd?
De Onderwijspraktijk Harry Janssens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daartoe heeft zij met de Peer CMS, de ontwikkelaar en beheerder van de website
www.onderwijspraktijk.nl een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van
kracht is.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onderwijspraktijk.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
De Onderwijspraktijk Harry Janssens verstrekt jouw gegevens in principe niet aan derden.
Hiervan zal alleen sprake zijn als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
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 Onderwijspraktijk Harry Janssens. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering of je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@onderwijspraktijk.nl.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onderwijspraktijk Harry Janssens gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De Onderwijspraktijk gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag anoniem bijhouden. Deze
worden dan ook niet gebruikt voor het aanbieden van op maat gemaakte content en
advertenties.
Onze gegevens
Naam:

De Onderwijspraktijk Harry Janssens

Adres:

Weeshuisplein 16-17,
3311 SX Dordrecht,

Website:

www.onderwijspraktijk.nl en www.op-school.nl

Telefoon:

078-6919160

Email:

info@onderwijspraktijk.nl

