
 

 

Privacy Verklaring 
Inleiding 

In deze privacy verklaring van ITSB wordt omschreven hoe er met de persoonlijke gegevens 

van de leerlingen wordt omgegaan. Hierin leest u over de manier waarop de 

persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. 

 

Gegevens inzien 

De persoonsgegevens van de leerlingen die ITSB ontvangt via een inschrijfformulier worden 

verwerkt en beheerd in het leerlingvolgsysteem (LVS) van ITSB. . Persoonsgegevens die u aan 

ons verstrekt, kunt u op elk gewenst moment opvragen en inzien. 

 

Plichten 

ITSB verwerkt gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Wij hebben de 

persoonsgegevens nodig om onze begeleiding en de daarbij behorende activiteiten naar beste 

kunnen te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens zijn voor interne doeleinden bestemd en 

zullen nooit aan derden worden doorgegeven. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor 

het aanbieden en uitvoeren van onze diensten. Het emailadres van ouder(s) of verzorger(s) is 

bijvoorbeeld nodig om de voortgangsrapportages en facturen te kunnen versturen. Als deze 

verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ITSB de betreffende begeleiding niet 

aanbieden of naar behoren uitvoeren. 

 

Bewaartermijn  

Wanneer een leerling wordt uitgeschreven, bewaren wij sommige gegevens, zoals het (e-

mail-)adres en het telefoonnummer met het oog op reünies. Wij verwijderen gegevens die 

niet meer nodig zijn. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw 

kind(eren) de begeleiding bij ons heeft/ (hebben) beëindigd.  U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering  indienen via info@itbs-laren.nl  
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Beveiliging 

De persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en met een schermbeveiliging 

die tevens is beveiligd met een wachtwoord. 

De online back-ups van het LVS worden verzorgd door Sprenger Computer Oplossingen in 

Soest. 

Van de persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt.  

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de coördinator van de hw-begeleiding op 

ITSB en de persoon die belast is met de verwerking van de persoonsgegevens, i.c. de directeur-

eigenaar.  

 

Tot slot 

ITSB respecteert uw recht op privacy. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u 

gerust contact met ons op info@itsb-laren.nl  
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