Privacyverklaring
Het Leesbeest, geves4gd aan Bert Haanstrastrook 28, 2726 TN Zoetermeer, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Het Leesbeest
Bert Haanstrastrook 28
2726 TN
Zoetermeer
yasmin@hetleesbeest.com
Yasmin Vluggen is de func4onaris gegevensbescherming van Het Leesbeest.
Deﬁni4es:
Persoonsgegevens

Elk gegeven betreﬀende een geïden4ﬁceerde of iden4ﬁceerbare natuurlijke
persoon of kan leiden tot iden4ﬁca4e van een natuurlijk persoon;

Verwerking van
persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm
van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernie4gen van gegevens;

Bijzonder
persoonsgegeven

Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst,
levensovertuiging, ras, poli4eke gezindheid of zijn gezondheid;

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeO al dan niet
vertegenwoordigd door diens we\elijk vertegenwoordiger. In dit reglement
gaat het om leerlingen en medewerkers;

We\elijk
vertegenwoordiger

Indien de betrokkene de leeOijd van zes4en jaren nog niet heeO bereikt,
wordt de betrokkene vertegenwoordigd door zijn we\elijk
vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het kan hier ook gaan
om een voogd;

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden
én wat het doel is van die verwerking. Dat wil zeggen het bevoegd gezag van
Het Leesbeest.

Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig
persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de
bewerker gemach4gd is om persoonsgegevens te verwerken;

Wat is het doel van deze privacyverklaring?
Deze verklaring stelt regels op en geeO inzicht over de verwerking van persoonsgegevens van de
betrokkenen van Het Leesbeest. Hierbij gaat het om cliënten, leerlingen en medewerkers.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Het Leesbeest zich aan de relevante wetgeving
waaronder de werk Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Onze website heeO niet de inten4e gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is, wij raden om
deze reden aan ouders betrokken te zijn bij de online ac4viteiten van hun kind. Om zo te voorkomen

dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij
informa4e hebben verzameld zonder toestemming, neem dan contact op met:
yasmin@hetleesbeest.com, uw gegevens worden dan direct verwijderd.
Wij verwerken de opgevraagde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het a`andelen van uw betaling
• Mogelijk maken van contactlegging met u om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en
om u te kunnen informeren over eventuele wijzigingen
• Om goederen en diensten bij u te kunnen leveren.
• Dossiervorming over de betrokkene volgens de we\elijke bewaartermijn

Welke gegevens worden er verwerkt?
Het Leesbeest verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer
u de gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens leerling en ouders
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Hiernaast verwerken wij bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waaronder:
• Na4onaliteit
• Moedertaal
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
• Handelingsplannen inclusief onderzoeksgegevens
• Onderzoeksgegevens inclusief informa4e uit anamnese en schoolgeschiedenis
• Testresultaten voor 0-me4ng/beginsitua4e en evalua4e
Welke systemen zijn betrokken in het proces van de verwerking van de persoonsgegevens?
Wij maken gebruik van online-test omgevingen om testgegevens te normeren en te analyseren.
Dossiers over de betrokkene worden samengesteld uit persoonsgegevens, een logboek, ruwe
toetsgegevens en gegevens uit het hierboven genoemde online-test omgeving.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Het Leesbeest bewaart uit gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld. Echter zijn wij aan de we\elijke termijn gebonden van 15
jaar voor de ruwe testgegevens en het bijbehorende dossier.
Hoe worden de gegevens bewaard?
Alle dossiers worden bewaard in een archief in een afsluitbare ruimte binnen een afsluitbaar gebouw.
Wat moet ik doen als ik gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeO het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of een correc4e aan te voeren.
Daarnaast heeO u op iedere moment recht om uw toestemming voor gegevensverwerking of het
delen met derden in te trekken. Een verzoek tot inzage, correc4e, verwijdering, gegevensoverdraging
of intrekking of verzoek van toestemming of bezwaar kunt u sturen naar:
yasmin@hetleesbeest.com
Wij vragen hierbij al4jd om een kopie van uw iden4teitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat
wij met zekerheid kunnen vaststellen dat het verzoek door uzelf is gedaan.
Worden de gegevens gedeeld met derden?
Het Leesbeest is onderhevig aan zwijgplicht, waardoor alles wat er met ons gedeeld wordt niet mag
worden gedeeld met derden. Tenzij de betrokkene schriOelijk hiervoor toestemming geeO. U heeO

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander (door u
benoemde) organisa4e door te sturen.
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Waar kan ik heen bij een klacht over de omgang met mijn persoonsgegevens?
U kunt ons al4jd benaderen via yasmin@hetleesbeest.com. Daarnaast heeO u ook al4jd de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan in de volgende
link: h\ps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/4p-ons
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