Privacy Verklaring

DEES Amsterdam, gevestigd aan Plantage Middenlaan 12,1018 DD Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
DEES Amsterdam
Plantage Middenlaan 12
1018 DD Amsterdam
www.deesamsterdam.nl
Desiree Arts is de Functionaris Gegevensbescherming van DEES Amsterdam Hij/zij is te
bereiken via desiree.arts@deesamsterdam.nl
Persoonsgegevens
DEES Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij de intake en bij de uitvoering van de
huiswerkbegeleiding.
- Gegevens over huiswerk en schoolresultaten
DEES Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel om huiswerkbegeleiding en
individuele bijles te verzorgen en hierover met leerlingen en hun ouders te communiceren.
DEES Amsterdam verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar op basis van
toestemming van ouders. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt
nodig is om bovenstaand doel te realiseren. DEES Amsterdam gebruikt geen website
cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de ouderportal. U heeft het recht om uw toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u bezwaar
maken of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar desiree.arts@deesamsterdam.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DEES Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de
coördinator of via desiree.arts@deesamsterdam.nl
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