
 

Privacy Statement Oudervereniging Mariaschool 
Oudervereniging Mariaschool verwerkt persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft informatie over en                     
antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de                       
Oudervereniging Mariaschool. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Naam, adres, leeftijd, 
telefoonnummer(s),  

e-mailadressen etc.. Wanneer één of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen 
wordt gesproken over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e- mailadres, maar ook voornaam samen 
met geboortedatum. Foto’s en video’s van en over personen worden ook gezien als persoonsgegevens. 
Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. 

 

Waarvoor verwerkt oudervereniging Mariaschool  persoonsgegevens?  

Bij het aanmelden van een kind als leerling op Basisschool Mariaschool Zandvoort verstrekt u persoonlijke 
gegevens van uw kind maar ook gegevens van ouder/verzorger/voogd aan de school. Door het betalen 
van de ouderbijdrage voor uw kind(eren) wordt u automatisch lid van de Oudervereniging,  tenzij u 
expliciet aangeeft dit niet te wensen. Gegevens van de kinderen worden administratief gebruikt voor het 
innen van de ouderbijdrage en organiseren van de activiteiten van de Oudervereniging. U kunt hierbij 
denken aan het inkopen van consumpties, cadeaus of reserveren van een schoolreis. Hiervoor zijn enkele 
persoonlijke gegevens van de kinderen benodigd. 

 

Van wie verwerkt Oudervereniging Mariaschool persoonsgegevens?  

Oudervereniging Mariaschool verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

- Leden van de Oudervereniging Mariaschool 
- Kinderen ingeschreven op Basisschool Mariaschool Zandvoort 
- Ouders/verzorgers/voogd etc. van kinderen ingeschreven op Basisschool Mariaschool Zandvoort 
- Leveranciers 

 

Welke gegevens heeft de Oudervereniging? 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft de Oudervereniging de volgende persoonsgegevens: 

- Naam rekeninghouder  
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Naam kind(eren) 
- Achternaam kind(eren) 
- Groep  
- Handtekening 
- Bijzonderheden van kind(eren), namelijk allergieën.  
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Verwerkt De Oudervereniging ook bijzondere persoonsgegevens?  

De oudervereniging verwerkt financiële gegevens aangeleverd door ouders, zoals een accordering voor 
een automatische incasso. Deze gegevens houden verband met het innen van de ouderbijdrage. 

 

Met welke leveranciers heeft de Oudervereniging een verwerkersovereenkomst? 

De Oudervereniging heeft met de volgende leveranciers een verwerkersovereenkomst: 

-GEEN- 

 

Met wie worden persoonsgegevens uitgewisseld? 

De Oudervereniging wisselt persoonsgegevens uit met de school. Dit ter controle of de leerling nog 
aanwezig is op de school en in welke groep. De oudervereniging en de school hebben hier afspraken over 
gemaakt welke informatie gedeeld wordt.  

 

Wie is bij de Oudervereniging verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?  

De hoofdelijke verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens ligt bij de voorzitter van de 
Oudervereniging. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) heeft toegang tot de 
persoonsgegevens en draagt zorg voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens. 

 

Wie kan er bij de persoonsgegevens?  

Het Dagelijks Bestuur heeft toegang tot de persoonlijke gegevens. 

 

Waar worden de gegevens bewaard?  

Gegevens worden digitaal opgeslagen:  

- op de Google Drive van de Oudervereniging toegankelijk voor Dagelijks Bestuur 
- Niet digitale gegevens worden gearchiveerd in een ordner in niet voor derden toegankelijke plaats 

bij penningmeester  

 
Hoe beveiligd de Oudervereniging de gegevens? 

De oudervereniging heeft de volgende maatregelen genomen om de data te beveiligen: 

- Op de google drive omgeving toegangsrestrictie tot persoonsgegevens data 

- Wijzigen van wachtwoorden voor toegang tot data na aftreden van een lid van Dagelijks Bestuur 
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Hoelang worden de gegevens bewaard?  

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Scholen zijn verplicht gegevens van kinderen tot 
twee jaar na uitschrijving te bewaren. De Oudervereniging conformeert zich aan deze regeling. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Oudervereniging gebonden aan de daarvoor geldende wet- 
en regelgeving volgens de AVG (2018). 

 

Kan ingezien worden welke persoonsgegevens de Oudervereniging heeft verwerkt?  

Op verzoek kunnen de opgeslagen gegevens worden opgevraagd. U kunt hiervoor een mail sturen naar: 
ov.mariaschool@jl.nu 

 

Wat te doen bij een datalek? 

Een beveiligingsincident en/of datalek wordt binnen 24 uur gemeld bij de directie van de school en het 
meldpunt.datalek@jl.nu. Na melding wordt in overleg met de school een onderzoek ingesteld. Indien 
sprake is van een datalek wordt de autoriteit persoonsgegeven en betrokkenen binnen 72 uur 
geïnformeerd.  

 

Waar kan een vraag of klacht worden ingediend?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Oudervereniging kan contact 
worden opgenomen met het Dagelijks Bestuur via: ov.mariaschool@jl.nu 

 

Wijzigingen privacybeleid  

De Oudervereniging Mariaschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 
privacybeleid en het privacy statement hierop aan te passen. 

 

Dit privacystatement kan digitaal worden opgeslagen of een geprint exemplaar worden opgevraagd. Dit 
statement is terug te vinden en te downloaden via www.mariaschoolzandvoort.nl privacy statement OV 

 

Zandvoort, 13 februari 2019 
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