Privacystatement Anke Visser SchoolVeiligheid
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl Gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens
van bezoekers en gebruikers van www.ankemvisserschoolveiligheid.nl. In dit privacystatement
staat beschreven hoe www.ankemvisserschoolveiligheid.nl omgaat met deze verwerking van
persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

1. Algemeen
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl gaat zorgvuldig om met de verwerking van
persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van www.ankemvisserschoolveiligheid.nl.
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk

zijn om de dienstverlening van www.ankemvisserschoolveiligheid.nl, zoals bijvoorbeeld uw
persoonlijke inschrijving voor de jaarlijkse Inspiratiedag Antipestcoördinator.

www.ankemvisserschoolveiligheid.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens hebt aangeleverd.
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl is geen “eigenaar” van de verzamelde
persoonsgegevens.: U blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die u aan
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl verstrekt. Te allen tijde kunt u via
schoolveiligheid@ankemvisser.nl laten weten dat uw gegevens ‘vergeten’’ moeten worden
(zie 5).
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor het doen
van aanbiedingen door derden.
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en
beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele klachten
kunt u sturen naar schoolveiligheid@ankemvisser.nl

2. Doeleinden gegevensverwerking
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend
met het doel om gebruikers van www.ankemvisserschoolveiligheid.nl adequaat te kunnen
toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl.

3. Beveiliging
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl draagt zorg voor passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze
maatregelen zoals logische toegangscontrole met wachtwoord en firewall, verzekeren een
passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van
persoonsgegevens en de aard daarvan, meebrengen.

4. Verstrekking aan derden
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

5. Rechten gebruiker
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl eerbiedigt de door de wet aan u toegekende
privacyrechten. U hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage,
verbetering, aanvulling, verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Ook kunt u een
verzoek doen via schoolveiligheid@ankemvisser.nl om ‘te worden vergeten’ in welk geval
uw persoonsgegevens worden verwijderd.

6. Wijzigingen
ankemvisser@schoolveiligheid.nl Behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze
dit Privacy statement te wijzigen.
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