Praktijk voor Remedial Teaching Deurne

Privacyverklaring
Rtdeurne zet zich in om het leerproces kleuters, kinderen en jongeren te verbeteren. Dat doet zij
met individuele begeleiding.
RTdeurne gaat hier zorgvuldig mee om, daar kunt u op vertrouwen. Hieronder vind u de privacy
principes van RTdeurne en wat RTdeurne met uw gegevens doet.

1. Wat zijn de de bedrijfsgegevens van RTdeurne?
Praktijk voor Remedial Teaching Deurne (RTdeurne)
https://www.rtdeurne.nl/
Ywan de Molstraat 1 5751 MZ Deurne
E-mail: Ingrid.Hannink@rtdeurne.nl
Tel: 06-134 56 268
KvK 17243398
Ingrid Hannink is eigenaar en Remedial Teacher van RTDeurne en zij is ook de Functionaris
Gegevens Beschermer (FGH) van RTDeurne.

2. Wat is het doel van de gegevensvastlegging?
Gegevens worden vastgelegd en verzameld om het leerproces van kleuters, kinderen en jongeren die
in belegeiding zijn te verbeteren. Dat doet RTDeurne met remediërende begeleiding. Daar heeft zij
informatie voor nodig. Zij doet dit niet zomaar, met deze persoonlijke gegevens kan zij de
ontwikkeling meten en de juiste aanpak en remedierende interventies inzetten en of advisereen.

3. Welke gegevens worden verzameld?
• Persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers van de leerling (adres, geboorte datum, school, email adres etc.).
• Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van CITO- en methode toetsen. Deze persoonlijke
gegevens worden via de ouders/verzorgers opgevraagd.
• In een Handelingsplan worden deze gegevens verwerkt en tot een plan van aanpak vormgegeven.
• Wordt u of uw kind begeleid door RTdeurne? Dan houdt zij een clientendossier over u en uw kind
bij. In dit dossier staat belangrijke en persoonlijke informatie. Zoals informatie over een
leerachterstand, een gedragsprobleem, een leerprobleem en hoe die worden behandeld.

4. Aan wie worden de gegevens eventueel doorgegeven?
De gegevens worden alleen doorgegegeven aan de ouders/verzorgers.
Het is aan de ouders/ verzorgers om deze gegevens te delen met b.v. de betreffende leerkrachten
en of Intern Begeleiders (IB) uit het Primair Onderwijs, Orthopedagogen, psychologen, en of
ambulant begeleiders.
Mag RTdeurne uw persoonlijke gegevens delen? Alleen als u dat goed vindt. Alleen op uitdrukkelijk
verzoek van de ouders zal RTdeurne persoonlijke gegvens delen met personen/ instanties waarvoor
toestemming is gegeven.
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5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens in het cliëntendossier blijven 5 jaar na afsluiting van de begeleiding bewaard en worden
daarna vernietigd. De financiële administratie heeft een bewaartermijn van 10 jaar. Als de
begeleiding beëindigd wordt kunnen op verzoek dossiers worden overdragen aan de ouders
/verzorgers.

6. Op welke manier worden de vastgelegde persoonsgegevens beveiligd?
De digitale dossiers worden beveiligd op een device van Ingrid Hannink met meerdere
wachtwoorden.
De papieren dossiers zijn alleen toegankelijk voor Ingrid Hannink en worden veilig bewaard in de
praktijkruimte.

7. Inzage, verwijdering of correcties door laten voeren?
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens en eventueele bezwaren op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
emailadres: Ingrid.Hannink@rtdeurne.nl

8. Op welke manier kunt u een klacht indienen?
Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen over de manier waarop RTDeurne met je
persoonsgegevens omgaat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Website www.RTdeurne.nl
De website van RTdeurne gebruikt geen cookies en is niet ontworpen om gegevens en activiteiten
van van bezoekers te verzamelen.
Er zijn links opgenomen die verwijzen naar andere websites. Voor meer informatie over de privacy
policy van derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van
deze respectievelijke partijen. RTdeurne kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy
policy van door derden geplaatste cookies. Deze websites vallen buiten het bereik van de privacy
policy van RTdeurne.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van
de aanbieder van uw browser.

10. Vragen en opmerkingen
RTdeurne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u desondanks
het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact opnemen via telefoon
of een emailbericht.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-April 2019. RTDeurne behoudt zich het
recht voor deze privacyverklaring te herzien. Raadpleeg regelmatig de website www.rtdeurne.nl
zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.
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