
 

 
PRIVACYVERKLARING 

 
De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen op 
school. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders 
met één of meerdere kinderen op de St. Leonardusschool. Voor het innen van deze ouderbijdrage 
registreren wij persoonsgegevens om automatisch te incasseren.  
 
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. 
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons 
aan de eisen uit de privacywetgeving.  
 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons 
bereiken op: 
 
Telefonisch 0610895860 
E-mail  ouderraad.leonardus@tabijnplein.eu 
 
 
Fabienne Aardenburg, voorzitter Stichting Ouderraad St. Leonardus 
 
 
 
PERSOONSGEGEVENS. 
Met de handtekening voor de machtiging de vrijwillige ouderbijdrage te innen, laat u persoonsgegevens 
bij ons achter. De volgende gegevens worden bij ons geregistreerd.  
 

• Naam rekeninghouder; 
• Bankrekeningnummer. 

 
DOELEINDEN. 
Wij verwerken deze gegevens met als doel de ouderbijdrage te incasseren.  
 
De OR ziet de leerlingenlijst per groep in om het overzicht te hebben van de te innen bijdrage(n). De 
lijst is in bezit van school en de privacybescherming valt onder school. De lijst blijft ten alle tijden op 
school en ligt in een kluisje achter slot. De schooladministratie wordt geïnformeerd bij het ontbreken van 
gegevens dan wel bijdrage.  
 
BEVEILIGEN EN BEWAREN. 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw 
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen 
toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
 
De gegevens die toegankelijk zijn voor het internetbankieren zijn beschermd door een RABOreader en 
pinpas met pincode.  
 
Uw persoonsgegevens zullen in de periode dat uw kind op school zit bewaard worden waarna zij 
vernietigd worden.  
 
INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS. 
U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een 
bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan door een mail te sturen naar 
ouderraad.leonardus@tabijnplein.eu. 
 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de 
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


