Privacystatement
SOL Ambacht en de privacy
Bij SOL Ambacht, staat het beschermen van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Om die reden
hebben wij privacy beleid opgesteld. Elke medewerker binnen SOL Ambacht werkt conform dit
beleid.
Gegevens verzamelen en verwerken
Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren, verwerkt SOL Ambacht persoonsgegevens.
Niet alleen van ouders en hun kinderen, maar ook van medewerkers, vrijwilligers en derden
waarmee wij samenwerken. Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken zijn naam (voor- en
achternaam), e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum etc. De persoonsgegevens
worden opgeslagen in administratieve en educatieve programma's, maar ook op papier.
Ook verzamelen wij persoonsgegevens om bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind te volgen,
financiële afhandeling bij innen van schoolgelden, kampweek, opvanggelden enz. De
persoonsgegevens bewaren wij conform de wettelijke criteria en bewaartermijnen. Er worden niet
meer gegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Gegevens gebruik door derden
Voor diensten die in opdracht van SOL Ambacht worden uitgevoerd, zijn met de betreffende
leveranciers 'verwerkersovereenkomsten' afgesloten die de verwerking en de veiligheid van de
persoonsgegevens regelen. Hierbij kunt u denken aan softwareleveranciers van administratieve- en
educatieve programma’s.
Beeldmateriaal
Op onze SOL Ambacht locaties tonen wij beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de activiteiten waar
de kinderen en medewerkers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens, schoolreisjes, kampweek, lessen, TSO, BSO, kinderopvang
enzovoorts. Om gebruik te mogen maken van dit beeldmateriaal hebben we toestemming nodig. In
ons ‘Informatieblad toestemming kind’ leggen wij uit waarvoor wij toestemming vragen en hoe die
toestemming kan worden gegeven en eventueel weer kan worden ingetrokken.
Mocht u vragen, een opmerking of suggestie hebben omtrent de privacy en SOL Ambacht dan kunt u
die mailen naar privacy@solambacht.nl.
Voor verdere informatie kunt u ook kijken op de website van De Autoriteit Persoonsgegevens en
Kennisnet (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, https://www.kennisnet.nl/.
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