Stg. Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Midden-Brabant

Privacyverklaring
Contactgegevens:
www.pcpomiddenbrabant.nl
info@pcpomiddenbrabant.nl
KvK PCPO Midden-Brabant: 20089169
KvK BKV PCPO Midden-Brabant: 64058999

Gegevensverzameling
Op de websites van PCPO Midden-Brabant en de onder haar gezag ressorterende scholen wordt op
verschillende manieren gegevens verzameld:
Statistieken
• We slaan uw bezoekgedrag en de informatie die uw web browser meestuurt op om te bepalen op
welke wijze onze website gebruikt wordt. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.
Contactformulier
• Als u een reactie achterlaat via een contactformulier, dan laat u uw naam en e-mailadres achter. Dit emailadres zal enkel gebruikt worden om contact met u op te nemen naar aanleiding van het bericht dat
u heeft gestuurd. Deze informatie zal nooit gedeeld worden met derden.
Ziekmelden via de website
• Op een aantal websites van onze scholen kunt u uw kind ziekmelden. U geeft dan de naam en de groep
van uw kind door. Deze gegevens komen terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leidinggevende.
Deze informatie zal nooit gedeeld worden met derden.
Cookieverklaring
• Voor meer informatie over gegevensverzameling d.m.v. cookies kunt u de cookieverklaring lezen.
Bewaren van gegevens
• PCPO en haar scholen bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
bovenstaande te realiseren.
Gegevens aan derden
• PCPO en haar scholen verstekken de gegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden, alleen als zij
daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
• Op de websites van PCPO Midden-Brabant en haar scholen worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder uw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze
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gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
• U heeft als bezoeker recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien
dat van toepassing is. U kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@pcpomiddenbrabant.nl. Wij zullen zo snel mogelijk en binnen de gestelde termijn van vier
weken, op uw verzoek reageren.
Overig verklaringen en informatie
• De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de
Autoriteit persoonsgegevens.
• PCPO Midden-Brabant zorgt voor passende beveiliging van bestanden waarin persoons- en
verkeersgegevens worden opgeslagen. We zorgen ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn
voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn
verkregen.
• Wij zullen nooit misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
• Algemene informatie over de AVG kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens u niet op de juiste manier gebeuren, dan kunt
u ons mailen via: info@pcpomiddenbrabant.nl en zullen we hier een oplossing voor zoeken. U heeft
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Ook bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
• Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over websites van derden, dan is
het advies om contact met hen op te nemen.
• PCPO Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid.
Het is daarom aan te bevelen om dit privacy-beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
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