
Privacybeleid. 

 

Wij willen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, volgens de wet- en regelgeving van 
Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  

Praktijk Stap Verder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum en plaats 
• Adresgegevens en telefoonnummer 
• Overige gegevens die u actief verstrekt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te 
verzamelen over website bezoeken, mailverkeer, tenzij wij toestemming hebben van ouders of 
voogd.  

 

Doelen en grondslag. 

De eigenaar van de praktijk verwerkt persoonlijke gegevens ten behoeve van administratie/cliënten 
dossier, administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en de uitvoering ervan.  Ook de 
mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de met u overeengekomen opdracht.  

De begeleider/remedial teacher bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

1. Persoonlijke gegevens: tot 6 maanden na het beëindigen van de begeleiding 
2. Verslagen/ handelingsplannen tot 6 maanden na de laatste les. 
3. Logboeken, zolang de begeleiding duurt. 
4. Onderzoeken tot 6 maanden na het beëindigen van de begeleiding.  

Praktijk Stap Verder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De eigenaar van praktijk Stap 
Verder neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken waarmee de 
leerontwikkeling gevolgd kan worden. Zoals reken, lees of taalprogramma’s.  

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Praktijk Stap Verder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met scholen 
die uw gegevens verwerken voor onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast 



verstrekt Praktijk Stap Verder uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke 
toestemming.   

Gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze praktijk en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van uw kind beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door 
u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
info@eenstapverder.nl.  

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

-mailverkeer met persoonlijke gegevens /verslagen versturen we via het programma Zivver.  

-Voor systemen waarin bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt gebruiken we een twee- 

  factor authenticatie. In verslagen worden voorletter initialen ook wel gebruikt.  

-gegevens worden veilig opgeslagen en we maken back-ups.   

De eigenaar van Praktijk Stap Verder 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 mij telefonisch op, of via 
info@eenstapverder.nl 

Praktijk Stap Verder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Marja van den Heuvel 

Praktijk Stap Verder 

Wolveschansdreef 21, 

9351SE Leek 

Mobiel: 06-27361806 

info@eenstapverder.nl 


