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Privacyverklaring  
 
 
 
 
 
 
Stichting School's cool De Liemers, gevestigd te Zevenaar, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring is vastgelegd hoe we hiermee 
omgaan. 
 
Website:      www.schoolscooldeliemers.nl 
Functionaris gegevensbescherming:  Elizabeth van der Meulen  
E-mail:      coordinator@schoolscooldeliemers.nl 
 
AVG, persoonsgegevens en de grondslagen  
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), staat vermeld dat je een goede 
reden (grondslag) moet hebben om persoonsgegevens te verwerken.  
In deze verklaring geven we de grondslagen aan die voor ons gelden: 

• School's cool De Liemers heeft toestemming van de personen van wie de stichting 
gegevens vraagt en bewaart. 

• Het is voor School's cool De Liemers noodzakelijk om persoonsgegevens te 
verwerken om de begeleiding van scholieren uit te kunnen voeren. 

 
Wat zijn persoonsgegevens  
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen, bijvoorbeeld de naam, 
het adres, de leeftijd. Wanneer deze gegevens naar die persoon herleid kunnen worden 
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld iemands adres of e-mailadres. En dit geldt 
ook voor combinaties van gegevens zoals alleen de voornaam samen met de 
geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere 
persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. 
Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (tenzij er een wettelijke 
uitzondering is). Stichting School’s cool De Liemers verwerkt geen bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens.  

 
Waarom verwerken we persoonsgegevens 
Stichting School's cool De Liemers verwerkt en gebruikt persoonsgegevens zodat: 

• een scholier kan deelnemen aan de begeleiding door de thuismentor; 

• vrijwilligers als thuismentor kunnen worden ingezet; 

• we een koppeling kunnen maken tussen een scholier en een thuismentor; 

• er betalingen kunnen worden verricht aan vrijwilligers die in aanmerking komen voor 
een vrijwilligersvergoeding en/of een reisonkostenvergoeding; 

• er contact kan worden opgenomen per mail of telefoon als dat nodig is voor de 
begeleiding; 

• we voor de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen.  
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Welke persoonsgegevens worden verwerkt 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens 
opvragen: 

• voor- en achternaam 

• geslacht 

• geboortedatum 

• adresgegevens 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• bankrekeningnummer 
 
Minderjarigen  
Wij vragen ouders/de voogd toestemming om de gegevens van hun zoon/dochter te 
verwerken.  

 
Wie kunnen er bij de persoonsgegevens  
De thuismentor en de mentorcoördinator kunnen bij persoonsgegevens van scholieren en 
ouders/verzorgers. Persoonsgegevens van thuismentoren liggen bij de mentorcoördinator, 
het secretariaat en de penningmeester. Je kunt zelf je gegevens inzien en laten wijzigen of 
laten verwijderen. Als je je gegevens wilt inzien, dan kun je dat aangeven via de 
mentorcoördinator. We maken dan een afspraak met je. Voor wijzigen of verwijderen hoef je 
meestal geen afspraak te maken, een mail naar de mentorcoördinator is dan voldoende. 

 
Bewaartermijn 
Stichting School's cool De Liemers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van 
scholieren en de ouders/voogd worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar waarin de 
begeleiding is gestopt. De gegevens van vrijwilligers/thuismentoren worden bewaard tot het 
einde van het kalenderjaar waarin de betreffende persoon aangeeft dat hij/zij niet meer als 
vrijwilliger/thuismentor wil worden ingezet. 
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting School's cool De Liemers verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en 
met toestemming van betrokkene als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
samenwerkingsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder delen 
wij nooit gegevens met derden.  
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Stichting School's cool De Liemers neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan 
contact op met functionaris gegevensbescherming. 
 
Klachten  
Ben je het niet eens met hoe Stichting School's cool De Liemers met je persoonsgegevens 
omgaat en kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je een privacy klacht melden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
Cookies 
Stichting School's cool De Liemers gebruikt op haar website geen cookies. 
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