Privacyverklaring
Sterk Vooruit, gevestigd aan Zuidlaardermeer 31, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Rossella Pezzuto is de Functionaris Gegevensbescherming van Sterk Vooruit. Zij is te bereiken via
info@sterk-vooruit.nl of tel. 06-39018142.
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– School en klas
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Bovenstaande gegevens worden alleen verwerkt als u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze
informatie aan ons heeft verstrekt ten behoeven van het inwinnen van informatie met het oog op
het later afnemen van onze diensten.
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sterk Vooruit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:
– gezondheid, voor zover van belang voor de begeleiding
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterk Vooruit gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Contact te leggen ten behoeve van de begeleiding
– Sterk Vooruit bewaard ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
4. Geautomatiseerde besluitvorming
Sterk Vooruit neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De volgende termijnen worden aangehouden bij het bewaren van uw gegevens:
– Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn worden bewaard zolang ze klant zijn.
– Gegevens van kinderen/ouders waarvan de begeleiding is afgesloten, worden nog max. twee jaar
bewaard. Mochten zij binnen deze termijn weer diensten van Sterk Vooruit willen afnemen, worden
de gegevens doorgenomen en eventueel gebruikt voor het nieuwe begeleidingstraject.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld door uw schriftelijke toestemming te
geven.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij bewaren uw gegevens, u heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke
verplichtingen waaraan Sterk Vooruit zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de
belastingdienst). 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 Sterk Vooruit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
aan u te geven.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar sterk-vooruit@ziggo.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterk Vooruit 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 via info@sterk-voorui.nl
9. Klachten?
Indien u een klacht heeft kunt u dit in eerste instantie bespreken met Rossella Pezzuto van Sterk
Vooruit. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden kunt u een klacht indienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U doet dit via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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