
Privacyverklaring  

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen wat dit precies 

inhoudt. Heeft u toch nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd 

contact met mij opnemen. 

 

Mijn contactgegevens 

 

RT-praktijk De Slimme Vogel 

KvK: 6818236 

Telefoon: 06 22593850 

info@rtpraktijk-deslimmevogel.nl 

 

 

Persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: 

- Naam opdrachtgever (ouder(s)/verzorger(s) of school). 

- Naam leerling. 

- Geboortedatum leerling. 

- Adresgegevens opdrachtgever en leerling. 

- Telefoonnummer opdrachtgever. 

- E-mailadres opdrachtgever. 

- Gegevens van de school van de leerling, waaronder naam, adres en telefoonnummer. 

- Gegevens van schoolvorderingen (doublure, leerproblemen en hulp tot nu toe, 

schoolrapportages). 

- Gegevens in verslagen van op school uitgevoerde onderzoeken.  

- Naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersonen op school.  

 

Deze persoonsgegevens ontvang ik van de ouder(s)/verzorger(s) of van de school van de leerling, 

maar worden alleen opgevraagd met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). 

Ik gebruik ze voor de volgende doeleinden: 

- Uitvoeren van een onderzoek. 

- Normeren van de uitkomst van toetsen. 

- Opstellen van een handelingsplan. 

- Uitvoeren van de remedial teaching/huiswerkbegeleiding.  

- Contact opnemen en informatie uitwisselen met ouder(s)/verzorger(s) en/of school. 

- Afhandelen van de betaling. 

 

Bewaartermijnen: 

Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject en daarna nog 5 jaar, om bij een 

eventuele nieuwe aanvraag tot rt-begeleiding hier op te kunnen aansluiten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Alleen met toestemming van de ouders wordt contact opgenomen met de school, voor overleg en 

uitwisseling van schoolvorderingen, verslagen en handelingsplannen.  

Verder worden de gegevens met niemand gedeeld. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe 

kan via de mail een verzoek worden ingediend.  

 

Beveiliging persoonsgegevens: 

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging zijn er passende maatregelen genomen: 

- Verslagen en handelingsplannen worden opgeslagen op de computer en beveiligd met 

toegangscontrole. Geen andere personen dan mijzelf hebben toegang tot deze computer. 

- De door u op papier verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte. 

- Voor het opslaan van adresgegevens en het verwerken van betalingsgegevens  wordt er 

gebruik gemaakt van een digitaal boekhoudprogramma. Dit programma volgt het beleid van 

de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Voor 

meer informatie kunt u gebruik maken van de volgende link: 

https://www.jortt.nl/privacybeleid/ . 

Als u toch de indruk heeft dat er toegang is verkregen tot uw persoonsgegevens, neem dan altijd 

contact met mij op. 
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