Privacyverklaring
Studiecentrum Sliedrecht verwerkt bepaalde persoonsgegevens van leerlingen / studenten
die begeleiding volgen. Deze gegevens worden enerzijds aangeleverd door de ouders /
leerling zelf, anderzijds worden gegevens uitgebreid en aangevuld door de vak- en
huiswerkbegeleiders die namens Studiecentrum Sliedrecht de leerling verder helpen.
U mag ervan uitgaan dat wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarvoor hebben
we in de interne organisatie duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd.
Deze verklaring wil duidelijk maken hoe wij gegevens verwerken, opslaan en uitwisselen met
betrokkenen.
Wij verwerken in ieder geval de volgende gegevens van u:





Personalia: naam, adres, geboortedatum
Contactgegevens: mailadressen en telefoonnummers van de betrokkenen
Begeleidingsgegevens, de hulpvraag, ondernomen acties en verwachtingen
Evaluatieformulier, n.a.v. iedere begeleiding wordt een evaluatieverslag geschreven door
de begeleider over de gevolgde begeleiding. Dit formulier wordt in een beveiligde
omgeving opgeslagen. Dit formulier komt alleen de direct betrokkenen toe.

Uw contactgegevens gebruiken we om u te kunnen bellen of mailen in het kader van de
begeleiding. Uw contactgegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming met derden.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang wij uw gegevens bewaren nemen we
passende maatregelen (fysiek en digitaal) om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tot
uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor (bijzondere)
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij
ons een verzoek in kunt dienen om persoonsgegevens die wij van u hebben in een digitaal
bestand naar u of een andere, door u gekozen, organisatie te verzenden.
Als u op enig moment het idee heeft dat wij op een incorrecte manier omgaan met uw
persoonlijke gegevens (of persoonlijke gegevens van derden waarvoor u verantwoordelijk
bent), in welke zin dan ook, dan vernemen we dit graag zo spoedig mogelijk van u.
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