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Privacy Statement Oudervereniging Beisterveld 

Als u uw kind inschrijft op Basisschool Beisterveld, wordt u daarmee automatisch lid van de 

oudervereniging.  

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kiezen zij een bestuur:  de ouderraad.   

De oudercommissie is een zeer actieve groep ouders die nauw samenwerkt met het team, de 

schoolleiding en de medezeggenschapsraad.  De oudercommissie is dicht betrokken bij de dagelijkse 

gang van zaken op school en speelt hierin een heel positieve rol.  

De oudercommissie vindt het belangrijk dat zij op de hoogte is van wat er onder de ouders leeft. Bij 

veel activiteiten zijn ouders van de oudercommissie aanwezig. Niet alleen om hulp te bieden, maar 

ook om te luisteren naar uw mening. De organisatie van heel wat gebeurtenissen door het jaar heen 

wordt in samenwerking tussen oudervereniging en team gerealiseerd. 
 

Verwerking van persoonsgegevens door de oudervereniging 
Persoonsgegevens zijn gegevens die terug te herleiden tot een specifiek persoon. Dit zijn onder 

andere een naam, geboortedatum en adresgegevens.  

De oudervereniging van basisschool Beisterveld verwerkt persoonsgegevens over u en uw kind(eren), 

omdat de oudervereniging activiteiten organiseert voor school. Ook int de oudervereniging de 

vrijwillige ouderbijdrage voor school bij u. De oudervereniging verwerkt persoonsgegevens als uw 

naam, namen van uw kind(eren), uw adresgegevens, uw e-mail en de financiële gegevens m.b.t. de 

inning van de ouderbijdrage.  

Als oudervereniging vinden wij het erg belangrijk dat zorgvuldig omgegaan wordt met de 

persoonsgegevens die zij tot haar beschikking heeft en dat u weet wat wij met deze persoonsgegevens 

doen en welke rechten u heeft. Dit privacyreglement is bedoeld om hier inzicht in te geven.  

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens 
Bij het aanmelden van een kind op basisschool Beisterveld verstrekt u persoonlijke gegevens van uw 

kind en u aan de school.  Bij het aanmelden van uw kind wordt u automatisch lid van de 

oudervereniging tenzij u aangeeft dit niet te wensen. 

De oudervereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

Doeleinde  Voorbeelden (niet limitatief) Grondslag 

Innen ouderbijdrage o Jaarlijkse factuur t.b.v. 
innen ouderbijdrage van 
uw kind(eren) 

Toestemming 

Organiseren van activiteiten  o Sinterklaasviering 
o Kerstviering 
o Culturele activiteiten 
o Schoolreizen 

Toestemming 
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Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens door de oudervereniging 
Het bestuur van de oudervereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Het bestuur heeft toegang tot de persoonsgegevens en draagt zorg voor de verwerking en 

bescherming van de persoonsgegevens. 

Locatie persoonsgegevens 
In verband met de inning van de ouderbijdrage verstrekt de school aan de oudervereniging een lijst 

met namen en e-mailadressen van ouders en kinderen. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen op 

de pc van de penningmeester. Niet digitale gegevens worden gearchiveerd in een ordner in een niet 

voor derden toegankelijke plaats bij de bestuursleden. 

Bewaartermijnen 
Voor alle gegevens die wij verzamelen, confirmeren wij ons aan wettelijke bewaartermijnen. Dat 

betekent dat wij gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan. Dit is maximaal tot twee jaar 

na uitschrijving. 

Verstrekken van gegevens aan derden 
Er worden door de oudervereniging geen gegevens verstrekt aan derden.  

Doorgifte van gegevens aan het buitenland 
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt in Nederland.  

Uw rechten 
U heeft verschillende rechten betreffende de persoonsgegevens die de oudervereniging verwerkt:  

o Recht op inzage; 

o Recht op rectificatie en aanvulling; 

o Recht op bezwaar; 

o Recht op beperking van de verwerking; 

o Recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten, kunt u contact opnemen met het bestuur van 

de oudervereniging.   

Eventuele verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand behandelen. Mocht 

een vraag vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij u hier tevens binnen 1 maand 

over.  

Bij de uitoefening van uw rechten zullen wij u altijd vragen u te identificeren. Dit doen we om te 

voorkomen dat wij uw gegevens verstrekken aan derden.  

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen draagt de oudervereniging zorg voor 

een juiste beveiliging van uw persoonsgegevens zodat verlies of een onjuiste verwerking van uw 

gegevens voorkomen kan worden.  

 


