
 
PRIVACYVERKLARING VAN DE OV- DE BONTE PAEL 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens de Oudervereniging van de Bonte 
Pael te Delft, hierna te noemen: Oudervereniging, verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat 
doen. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons 
verschaft is, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een 
wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) stelt.  
 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken  
De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Bonte Pael, wij dragen bij aan een 
positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid.  
Onze activiteiten: sporttoernooien, schoolreis, Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen/ 
sportdag, communie en beheer van de financiële ouderinbreng.  
Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten. 
We gebruiken persoonsgegevens enkel en alleen administratief. Dit betreft met name het bijhouden 
van de betalingen van de ouderbijdrage en de inschrijvingen en deelnamelijsten voor activiteiten 
zoals bijvoorbeeld de sportactiviteiten.  
Bij sommige inschrijvingen zal ook informatie worden gevraagd m.b.t. 
ziekte/allergieën/voedingsvoorschriften. 
 
 

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen  
De onderstaande gegevens worden door de Bonte Pael aan de Oudervereniging geleverd. De 
Oudervereniging treedt in deze op als interne verwerker/bewerker van deze gegevens:  
 
• Naam, adres en groep van de leerling;  
• E-mailadressen en namen van de ouders/verzorgers.  
 
Zelf verrijken we deze gegevens met:  
• Betaalinformatie van de vrijwillige ouderbijdrage;   
• Betaalinformatie van overige betalingen;  
• Informatie de we bijvoorbeeld via het postvak of per e-mail  ontvangen van 
 ouders/verzorgers.  
 
Medische informatie, bijvoorbeeld over diabetes of allergieën, slaan we alleen op als er een 
wettelijke uitzondering is en toestemming van de ouders/ vertegenwoordigers van het 

desbetreffende kind. De informatie die nodig is bij activiteiten waarbij voedsel genuttigd 
wordt, slaan wij op in een apart document. Dit is voor de veiligheid van de kinderen, zodat ze 
geen voedsel of drinken krijgen waarvoor een allergie of iets dergelijks is. 
 

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen  
• Laten verzenden van e-mails met betalingsverzoeken;  
• Uitdelen van betalingsherinneringen via de leerkrachten;  
• Inteken-/deelname lijsten (over het algemeen alleen de naam en de groep of 
 leeftijdscategorie) aan leerkrachten en vrijwilligers/commissieleden;  
• Inteken-/deelname lijsten (over het algemeen alleen de naam en groep of 
 leeftijdscategorie) voor activiteiten van derden, waaronder voor bijvoorbeeld de 
 Avondvierdaagse.  
 



Externe leveranciers (verwerkers) 
De ouderverening maakt gebruik van ING Bank voor de afhandeling van e-mails met iDEAL betaallink. 
De gebruikte gegevens zijn de naam, de groep van de leerling en het e-mailadres van 
ouder(s)/verzorger(s).   
 
We delen persoonsgegevens alleen als dat nodig is. In dat geval worden persoonsgegevens gedeeld 
voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van de Bonte Pael of de Oudervereniging. 
Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met partijen als deze te delen.  
 

Verplichte verstrekking van gegevens  
Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het 
beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde organisaties of onze gebruikers, 
verstrekken we persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons 
gelieerde organisaties of in gerechtelijke procedures.  
 

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen  
De Oudervereniging neemt de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus en 
neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Hoewel we voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te 
beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.  
De website van de Bonte Pael wordt door de Oudervereniging niet direct gebruikt. Elk bericht o.i.d 
wat van de Oudervereniging uit wordt geplaatst verloopt via de Bonte Pael.  
Leden van de Oudervereniging maken regelmatig foto's van activiteiten, deze foto's worden alleen 
door school, na selectie, geplaatst op media. Wanneer de leden van de oudervereniging de foto’s 
met school hebben gedeeld worden de foto’s gelijk verwijderd op hun camera/telefoon. 
 

Bewaren  
De Oudervereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, of waartoe wij verplicht worden volgens de Wet. 
Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en interne richtlijnen van 
toepassing.  
 

Rechten  
Wij willen dat u zeggenschap hebt over hoe de persoonsgegevens van uw kind door ons worden 
gebruikt. Het kan zijn dat wij u voor de onderstaande mogelijkheden vragen om u te legitimeren:  
• u kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens;  
• kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in persoonsgegevens;  
• in bepaalde gevallen kunt u ons vragen de persoonlijke informatie die wij hebben te 
 wissen, blokkeren of beperken, of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde manieren 
 waarop wij persoonsgegevens gebruiken.  
 Dit kan redelijkerwijs tot gevolg hebben dat er door uw kind niet aan activiteiten 
 deelgenomen kan worden.  
 
Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de in 
deze verklaring gedefinieerde doeleinden en mogelijk ook wettelijk vereist is. Wij zetten ons ervoor 
in om samen met u te werken aan een eerlijke en werkbare oplossing. Als u echter van mening bent 
dat wij u niet afdoende hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, hebt u mogelijk het recht 
een klacht in te dienen bij de Bonte Pael in diens rol van verantwoordelijke. 
 



 
Wijzigingen  
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de 
Oudervereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment 
dat ze op deze website zijn gepubliceerd.  
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of de persoonlijke gegevens die wij over u 
verwerken, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via bijvoorbeeld ov@bontepael.nl. 
 
Oudervereniging de Bonte Pael te Delft   
Bikolaan 113  
2622 EE Delft 
Kamer van Koophandel: 41146640  
Website: www.debontepael.nl 
 
 

Begrippenkader  
• Persoonsgegevens: alle data (gegevens) herleidbaar tot een persoon;  
• Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;  
• Verantwoordelijke: organisatie die het gebruik van de gegevensverzameling bepaalt;  
• Bewerker of Verwerker: de persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de 
 gegevensbewerking uitbesteedt.  
 
 
 
 
  

http://www.debontepael.nl/


AKKOORDVERKLARING VAN DE LEDEN VAN DE OUDERVERENIGING 
 
Met het invullen van naam en het zetten van de handtekening en datum verklaar je de informatie 
m.b.t. AVG gelezen te hebben en je hier aan te houden. 

Naam  Handtekening voor akkoord Datum 

 
Priscilla Edel (Voorzitter) 

  

 
Wendy v.d. Zanden (Vice-voorzitter) 

  

 
Kevin v.d. Meijden (Penningmeester) 

  

 
Stephan Lupker (Secretaris)  

  

 
Lotte van Kuijeren 

  

 
Agnieszka van der Zwet 

  

 
Eelco van Slooten 

  

 
Robin Kroes 

  

 
Suzanne Groen 

  

 
Dana Vreugdenhil 

  

 
Deborah Bruins 

  

 
Amber Lamens 

  

 
Waneshma Jansen 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Verwerkingsovereenkomst penningmeester 
 
Penningmeester: K. van der Meijden  
 
De penningmeester gebruikt gegevens voor onder andere het bijhouden van de 
ouderbijdrage en verstrekt gegevens niet aan derden. 
De penningmeester heeft de beschikking over het bankrekeningnummer en de bankpas van 
de rekening van de Oudervereniging (evenals de voorzitter) . 
Elk jaar worden door onafhankelijke personen, te weten een tweetal ouders, de financiële 
stukken van de Oudervereniging gecontroleerd en vervolgens gepresenteerd bij de jaarlijkse 
vergadering. 
 
De penningmeester dient hiervoor inzage te verstrekken in de financiën van de 
Oudervereniging. 
 

Akkoord penningmeester: 
Datum:  
 


