RT-Praktijk Didam
Mw. G.W.M. Beekman
Specialist Remedial Teaching

Privacyverklaring
De verantwoordelijkheid die ik draag voor de verwerking van persoonsgegevens heb ik weergegeven in
deze privacyverklaring.

Mijn gegevens zijn:
Remedial Teaching Praktijk Gerda Beekman
Handelend onder de naam: RT-Praktijk Didam
Gevestigd: Troelstrastraat 7, 6941 CD Didam
Telefoonnummer: 06 12869841
Email: rtpraktijkdidam@gmail.com
KvK: 50664131
Website: http://rtpraktijkdidam.nl

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
Ik verwerk uw persoonsgegevens en van uw zoon / dochter omdat u gebruik maakt van mijn diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Emailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geslacht
- School
- Groep van de leerling
- Naam en emailadres leerkracht
- Gegevens van de schoolvorderingen
- Verslagen van zorgverleners
- Namen van zorgverleners
- Medische gegevens
- Samenstelling gezin ouders, broertjes en zusjes met naam
- Leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep
- Diploma’s / certificaten

Deze gegevens verwerk ik omdat ze noodzakelijk zijn:
- Voor het opstellen van een onderzoeksverslag
- Voor het opstellen van adviezen voor begeleiding
- Om contact op te nemen met de leerkracht of contactpersoon van de school
- Voor de uitvoering van de remedial teaching
- Om Informatie te verzenden en contact op te nemen
- Om uw zoon / dochter aan te melden voor een externe oefenwebsite / online methode
Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en / of adviezen
leveren. Deze gegevens verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en / of diens
ouders of voogd.
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Bewaartermijnen
- De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
- Na afloop van het begeleidingstraject worden gegeven uit de administratie, die fiscaal van belang zijn,
7 jaar bewaard.
- Daarnaast hanteer ik de bewaartermijn van 5 jaar, zoals de Landelijke Beroepsvereniging voor
Remedial Teachers voorschrijft.
- Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren,
verwijder ik direct.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
RT-Praktijk Didam gebruikt geen cookies, of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Het intrekken van de toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. U kunt bij mij een verzoek indienen
om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere
vormen van rechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die ik verwerk. De beveiligingsmaatregelen die ik gebruik zijn onder andere toegangscontrole
met wachtwoorden.
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