Privacyreglement van de Oudervereniging van Basisschool Het Molenven te Vught

De Oudervereniging van Het Molenven verwerkt persoonsgegevens. Dit
privacyreglement geeft informatie over en antwoorden op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door de Oudervereniging.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Naam, adres,
leeftijd, telefoonnummer(s), e-mailadressen etc.. Wanneer deze gegevens naar een
persoon kunnen worden herleid, wordt gesproken over persoonsgegevens.
Van wie verwerkt Oudervereniging Het Molenven persoonsgegevens?
De Oudervereniging van Het Molenven verwerkt persoonsgegevens van uw kind en van
u, omdat wij activiteiten organiseren voor school en omdat wij de vrijwillige ouderbijdrage
van u innen. Het gaat daarbij om uw naam, namen van uw kinderen, uw adresgegevens,
uw e-mail en de financiële gegevens terzake de ouderbijdrage.
Wie is bij de Oudervereniging verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens?
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. De verantwoordelijkheid
voor het systeem Schoudercom ligt bij de school.
Waarvoor verwerkt de Oudervereniging persoonsgegevens?
Bij het aanmelden van een kind als leerling op Basisschool Het Molenven 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 expliciet aangeeft dit niet te
wensen. Gegevens van de ouders en kinderen worden administratief gebruikt voor het
innen van de ouderbijdrage en organiseren van de activiteiten van de Oudervereniging
voor u en uw kind. U kunt hierbij denken de sinterklaasviering, kerstviering, zomerfeest,
culturele activiteiten, bijdrage aan Jeelo en schoolreizen. Hiervoor zijn (mogelijk) enkele
persoonlijke gegevens van u en de kinderen benodigd. Daarnaast verwerkt de
Oudervereniging persoonsgegevens verband houdende met het innen van de
ouderbijdrage en de klassenpot. In dat kader worden tevens gegevens gedeeld met het
bedrijf dat betalingen faciliteert en registreert.
Waar worden de gegevens bewaard?
De Oudervereniging maakt net zoals de ouders gebruik van de door Basisschool Het
Molenven gebruikte app/website Schoudercom voor de communicatie met de ouders. In
verband met de inning van de ouderbijdrage verstrekt de school aan de Oudervereniging

een lijst van ouders welke de Oudervereniging hanteert voor de inning van de
ouderbijdrage en de klassenpot in welk kader de gegevens tevens worden gedeeld met
het bedrijf dat betalingen faciliteert en registreert. Gegevens worden voorts digitaal
opgeslagen op de pc’s van de penningmeester. Niet digitale gegevens worden
gearchiveerd in een ordner in niet voor derden toegankelijke plaats bij de bestuursleden.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Scholen zijn verplicht gegevens
van kinderen tot twee jaar na uitschrijving te bewaren. De Oudervereniging conformeert
zich aan deze regeling.
Kan ingezien worden welke persoonsgegevens de Oudervereniging heeft
verwerkt?
Op verzoek kunnen de van u opgeslagen gegevens worden opgevraagd. U kunt hiervoor
een bericht sturen aan de Oudervereniging via Schoudercom. Voor vragen, klachten of
correctie- of verwijderingsverzoeken met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens door de Oudervereniging kan eveneens contact worden opgenomen
via Schoudercom. Hetzelfde geldt als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.
Wijzigingen privacybeleid
Oudervereniging Het Molenven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in het privacybeleid en het privacyreglement hierop aan te passen.
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