Privacyverklaring  Kansrijk  RT    
Kansrijk  RT  neemt  de  privacy  van  uw  persoonsgegevens  serieus.  In  deze  privacyverklaring  
staat  hoe  Kansrijk  RT  omgaat  met  uw  persoonsgegevens.  De  persoonsgegevens  worden  
alleen  verwerkt  voor  het  doel  waarvoor  ze  zijn  verstrekt  en  in  overeenstemming  met  de  
Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG).    
  
Contactgegevens  Kansrijk  RT  
Kansrijk  RT    
Karlijn  Vroemen  
Bijleveldsingel  34    
6524  AD  Nijmegen  
06-‐46206203  
kansrijkrt@gmail.com  
www.kansrijk-‐rt.nl  
  
Verzamelen  van  gegevens  
Ouders/verzorgers  en  scholen  kunnen  via  e-‐mail  of  telefonisch  contact  opnemen  over  de  
diensten  die  Kansrijk  RT  levert.  Bij  de  aanmelding  van  een  kind  worden  door  de  
ouders/verzorgers  de  volgende  gegevens  verstrekt:  
-‐   Personalia  (naam,  geslacht,  geboortedatum)  
-‐   Adresgegevens,  telefoonnummer  en  e-‐mailadres  
-‐   Contactgegevens  van  de  school  
-‐   Bijzonderheden  wat  betreft  de  ontwikkeling  van  het  kind  en  de  hulpvraag  
  
Toestemming  ouder/verzorger  voor  het  verwerken  en  delen  van  persoonsgegevens    
Ouders/verzorgers  dienen  voor  de  verwerking  en  delen  van  persoonlijke  gegevens  
toestemming  te  geven  door  het  formulier  “Overeenkomst  Kansrijk  RT  voor  ouders”  voor  
akkoord  te  tekenen.  Ouders/verzorgers  kunnen  deze  toestemming  op  elk  moment  
intrekken.  Kansrijk  RT  verstrekt  uitsluitend  met  uw  toestemming  uw  gegevens  aan  derden  
en  alleen  als  dit  nodig  is  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  met  u  of  om  te  voldoen  
aan  een  wettelijke  verplichting.  
  
Gegevensverwerking  door  Kansrijk  RT  
Bij  de  verwerking  van  persoonsgegevens  houdt  Kansrijk  RT  zich  aan  de  relevante  wetgeving.  
De  verwerking  van  persoonsgegevens  vindt  plaats  voor:    
a.  Remedial  Teaching  
Het  verlenen  van  individuele  hulp  bij  leerproblemen  op  het  gebied  van  lezen,  spelling  en  
rekenen.  De  begeleiding  richt  zich  voornamelijk  op  de  leerstof  van  de  basisschool.    
b.  Het  onderhouden  van  contacten  met  de  ouders/verzorgers,  school,  andere  zorgverleners  
en  kinderen.    
c.  Het  verzamelen  van  gegevens  die  nodig  zijn  voor  het  afnemen  van  didactisch  onderzoek  
en  de  begeleiding  af  te  stemmen  op  de  ontwikkeling  van  het  kind.    
d.  Het  maken  van  verslagen  over  het  afgenomen  didactisch  onderzoek  en/of  bevindingen  
vanuit  de  begeleiding.  
e.  Het  berekenen,  vastleggen  en  innen  van  kosten  van  de  sessies  remedial  teaching.    

  

De  bewaartermijnen  onder  de  AVG    
Kansrijk  RT  bewaart  persoonsgegevens  niet  langer  dan  strikt  nodig  is  om  de  doelen  te  
realiseren  waarvoor  de  gegevens  worden  verzameld.  De  persoonsgegevens  worden  5  jaar  
bewaard.  Deze  termijn  wordt  aangehouden  om  eventueel  op  een  later  tijdstip  de  informatie  
te  kunnen  raadplegen  of  verstrekken  nadat  de  begeleiding  van  het  kind  is  afgerond.  De  
financiële  administratie  wordt  7  jaar  bewaard  om  aan  de  verplichtingen  van  de  
Belastingdienst  voor  ondernemers  te  voldoen.  
  
Transparantie    
Ouders/verzorgers  hebben  het  recht  op  inzage,  rectificatie,  ontvangst  en  overdracht  aan  
derden  van  de  persoonsgegevens.  Ook  hebben  ouders/verzorgers  het  recht  de  persoons-‐
gegevens  te  laten  wissen  indien  het  kind  de  praktijk  niet  meer  bezoekt.  Een  ouder/verzorger  
heeft  het  recht  om  een  klacht  in  te  dienen  bij  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.    
  
Cookies,  of  vergelijkbare  technieken,  die  gebruikt  worden  
Kansrijk  RT  maakt  gebruik  van  cookies.  Een  cookie  is  een  eenvoudig  klein  bestandje  dat  met  
pagina’s  van  deze  website  wordt  meegestuurd  en  door  uw  browser  op  de  harde  schijf  van  
uw  computer  wordt  opgeslagen.  Wij  gebruiken  cookies  alleen  om  uw  instellingen  en  
voorkeuren  te  onthouden.  U  kunt  deze  cookies  uitzetten  via  uw  browser.  
  
Disclaimer    
Alhoewel  Kansrijk  RT  de  grootst  mogelijke  zorgvuldigheid  in  acht  heeft  genomen  bij  het  
maken  en  samenstellen  van  deze  website  en  de  inhoud  daarvan,  sluit  zij  alle  
aansprakelijkheid  uit  voor  enigerlei  directe  of  indirecte  schade,  van  welke  aard  dan  ook,  die  
voortvloeit  uit  of  in  enig  opzicht  verband  houdt  met  de  website.  Wij  kunnen  niet  garanderen  
dat  de  informatie  op  de  site  te  allen  tijde  volledig  of  juist  is.  Kansrijk  RT  aanvaardt  evenzeer  
geen  enkele  verantwoordelijkheid  voor  beslissingen,  welke  op  basis  van  deze  informatie  
door  de  bezoeker  van  de  website  en/of  door  derden  wordt  genomen.  Kansrijk  RT  behoudt  te  
allen  tijde  het  recht  om  het  privacy  beleid  te  wijzigen.  Het  advies  is  dan  ook  om  deze  
privacyverklaring  regelmatig  te  lezen  om  op  de  hoogte  te  blijven  van  eventuele  wijzigingen.  
  
Copyright    
De  website  van  Kansrijk  RT  bevat  elementen  waarop  intellectuele  eigendomsrechten  van  
Kansrijk  RT  en  van  derden  rusten.  Te  denken  valt  onder  andere  aan:  logo’s,  tekst,  beeld,  
programmatuur,  afbeeldingen,  foto’s  en  grafische  vormgeving  van  de  site.  Om  de  belangen  
van  Kansrijk  RT  en  die  van  derden  te  beschermen  is  de  inhoud  van  deze  site  alleen  bestemd  
voor  persoonlijk,  informatie,  niet-‐commercieel,  gebruik.  Het  is  de  gebruiker  niet  toegestaan  
de  inhoud  van  de  site  te  vermenigvuldigen,  door  te  sturen,  distribueren,  verspreiden  of  
tegen  vergoeding  beschikbaar  te  stellen  aan  derden,  behalve  voor  zover  strikt  noodzakelijk  is  
voor  het  raadplegen  van  de  website.  Voor  elk  ander  gebruik  is  vooraf  uitdrukkelijke  
schriftelijke  toestemming  van  Kansrijk  RT  vereist.    
  
Beveiliging  van  gegevens  
Kansrijk  RT  neemt  de  bescherming  van  uw  gegevens  serieus  en  neemt  passende  maat-‐
regelen  om  misbruik,  verlies  en  onbevoegde  toegang,  ongewenste  openbaarmaking  en  
ongeoorloofde  wijzigingen  tegen  te  gaan.  Als  u  de  indruk  heeft  dat  uw  gegevens  niet  goed  
beveiligd  zijn  of  er  aanwijzingen  zijn  van  misbruik,  neem  dan  contact  op  via  
kansrijkrt@gmail.com.  

