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Privacyverklaring gegevensverzameling deelnemers Zuidwijs 
Zuidwijs is een activiteit van Epos Onderwijs Rotterdam. In dit document wordt verwezen naar 

Zuidwijs.  

Deze privacyverklaring gaat over de gegevens die worden verzameld over deelnemers. Voor informatie 

over de verwerking van andere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de verwerking van 

persoonsgegevens van aanbieders en leveranciers, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Epos 

Onderwijs Rotterdam te vinden op: https://het-epos.nl/privacy-policy/.  

Persoonsgegevens verzamelen  
Zuidwijs vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Dit doen wij op deze 

manieren: 

• Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens 

gegeven heeft.  

• Als het nodig is, dan vragen we om uw toestemming voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind. 

• Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen. Hierdoor zorgen wij dat uw 

persoonsgegevens veilig bij ons zijn. 

• Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Behalve als dit nodig is voor een 

goede uitvoering van de doelen waarvoor u ons de gegevens heeft gegeven en als uw hier 

toestemming voor heeft gegeven.  

 

Epos Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Misschien heeft u nog vragen na het doorlezen van deze Privacyverklaring. U kunt dan contact 

opnemen met de Zuidwijs. U kunt een e-mail sturen aan info@zuidwijs.nl.   

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:  

• Inschrijven voor activiteiten van Zuidwijs.  

• Het uitvoeren van de activiteiten.  

• Contact onderhouden met ouders en deelnemers over deelname en ervaringen.  

• Contact kunnen opnemen in geval van noodgevallen.  

• Het bijhouden van welke lessen een deelnemer heeft gevolgd.  

• Verbeteren van de kwaliteit van lessen en trainingen.  

• Sturen van algemene nieuwsberichten over Zuidwijs.  

• Onderzoek doen naar de resultaten van Zuidwijs en mogelijke verbetermogelijkheden.  

• Opstellen van informatieve rapportages voor onze financier en ons bestuur (zoals over het 

aantal inschrijven en de ervaringen van deelnemers)  

• Waarborgen van een veilige en prettige omgeving voor alle deelnemers.  

 

Verwerkingen die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming doen. Omdat de 

leerlingen niet handelingsbekwaam of nog niet 16 jaar zijn, is het onze verplichting die vraag om 

toestemming aan de ouders/verzorgers te doen. Als voor het verwerken van gegevens toestemming 

wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de 

toestemming op elk moment intrekken of op een later moment geven. Met uitdrukkelijke 

toestemming verwerken wij ook medische gegevens. De medische gegevens beperken zich tot 

gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen en om de activiteiten op een 

veilige en goede manier uit te kunnen voeren. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie 
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heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Zuidwijs  zal u nooit dwingen dergelijke 

gegevens te overleggen, u bepaalt zelf of u deze informatie met ons deelt.  

Welke gegevens verwerken wij van uw kind? 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u hebben 

gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens. Bij het verwerken van de gegevens gaan wij 

altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze 

rechten en plichten als organisatie na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen 

gebruiken voor andere doeleinden dan wij in de toelichting noemen.  

Wij delen elke lessenreeks de namen van de deelnemende kinderen met de betreffende basisschool. 

Wij delen informatie over het gedrag alleen met de basisschool van het kind als dit belangrijk is voor 

de uitvoering van het programma. Activiteiten aan Zuidwijs zijn geen onderdeel van school.  

De persoonsgegevens worden door Zuidwijs opgeslagen. Dit doen wij volgens vastgestelde 

bewaartermijnen. Na deze periode worden sommige de gegevens anoniem bewaard. Dit betekent dat 

de gegevens zonder de naam van uw kind bewaard worden. Dit doen wij, omdat wij deze gegevens 

misschien nodig hebben voor onderzoek. 

Tabel ‘Categorieën van persoonsgegevens’ (1/2) – tabel gaat door op de volgende pagina 

Categorie Toelichting Bewaartermijn 

Gegevens deelnemers  1a: achternaam, voornaam, groep, school, 
geboortedatum.  
1b: overige gegevens te weten:  
adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en eventueel andere 
voor communicatie benodigde gegevens.  

1a: tot het kind 13 jaar is, 
ten behoeve van 
uitvoering.  
1b: Indien een kind 5 
opeenvolgende 
lessenreeksen niet heeft 
meegedaan aan Zuidwijs.  

Ouders, voogd  Contactgegevens van de ouders/verzorgers 
van leerlingen (naam, voornaam, adres, 
postcode, woonplaats, telefoonnummer en  
e-mailadres).  

Indien een kind 5 
opeenvolgende 
lessenreeksen niet heeft 
meegedaan aan Zuidwijs.  

Medische-
/gezondheidsgegevens 

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
gezondheid of het welzijn van de leerling, 
voor zover Zuidwijs extra maatregelen 
moet nemen zodat uw kind goed deel kan 
nemen aan Zuidwijs of zodat er rekening 
gehouden kan worden met allergieën of 
dieetwensen. Dit gebeurt alleen als de 
ouders of de verzorger nodig vindt dat wij 
deze gegevens weten.  

Indien een kind 5 
opeenvolgende 
lessenreeksen niet heeft 
meegedaan aan Zuidwijs.  

Deelname aan 
lessenreeksen 

Wij registreren aan welke lessenreeksen 
een kind deelneemt. Daarnaast 
administreren wij aanwezigheid bij de 
lessen.  

Tot het kind 13 jaar is, ten 
behoeve van uitvoering.  
 

Basisschool van uw 
kind  

Wij registeren naar welke basisschool uw 
kind gaat en in welke groep uw kind zit.    

1a: tot het kind 13 jaar is, 
ten behoeve van 
uitvoering.  
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Tabel ‘Categorieën van persoonsgegevens’ (2/2) 

Beeldmateriaal In basisschool Het Epos hangen camera’s. De 
camerabeelden gebruiken wij alleen om 
onderzoek te doen in het geval van 
incidenten.  
 
Wij gebruiken foto’s en videobeelden (met 
of zonder geluid) van activiteiten van de 
school alleen op basis van toestemming, 
bijvoorbeeld op de facebookpagina. Uw 
toestemming vragen wij bij inschrijving van 
elke lessenreeks.  

Wij verwijderen de 
beelden na 4 weken. 
 
 
 
Wanneer toestemming 
wordt ingetrokken. 

Gedrag van kind 
tijdens 
lessenreeksen 

Indien het gedrag van een kind de goede 
uitvoering van Zuidwijs belemmert 
regristeren wij het gedrag van het kind. Deze 
informatie delen wij met de basisschool van 
het kind zodat kon worden afgestemd hoe 
een eventuele probleem kan worden 
opgelost. Ouders worden hierover 
geïnformeerd in het inschrijfformulier.  
 
Daarnaast regristeren wij eventuele 
incidenten en ongevallen in ons register.  

Indien een kind 5 
opeenvolgende 
lessenreeksen niet heeft 
meegedaan. 

 

Hoe gaan wij om met de gegevens?  
Wij geven uw gegevens niet aan andere partijen, behalve als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Een voorbeeld hiervan is het doen van een melding volgens de Meldcode Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met anderen als u ons hiervoor 

schriftelijk toestemming geeft. 

Soms verzoeken wij (commerciële) derde partijen om te ondersteunen bij het verwerken van de 

gegevens. Denk hierbij aan onze website of de werkomgeving waarbinnen we werken. Dit gebeurt 

altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van ons. Met deze organisaties sluiten we 

overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze 

gegevens beveiligd worden. Daarnaast kan het voorkomen dat wij voor activiteiten buiten de deur, 

zoals een excursie buiten de deur informatie delen met andere derden. Wij geven bijvoorbeeld de 

naam, noodzakelijke medische informatie, en de contactgegevens voor noodgevallen door zodat er 

waar nodig passend gehandeld kan worden. 

Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen verwerking die niet is toegestaan. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

• Alle personen die via de Epos Onderwijs Rotterdam uw gegevens kunnen bekijken, zijn 

verplicht dit geheim te houden. 

• We maken gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen. 

• Als het nodig is, gebruiken we andere namen en coderen we persoonsgegevens. 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens. Dit is nodig om gegevens te herstellen als 

er iets fout gaat door menselijke of technische problemen. 

• We testen en beoordelen regelmatig onze maatregelen. 
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• Onze medewerkers beseffen hoe belangrijk het is om uw gegevens te beschermen. 

 

Rechten over uw gegevens:  

• U heeft het recht om de gegevens die wij van u (of uw kind) hebben te bekijken, te 

verbeteren of te verwijderen. Kinderen kunnen niet meedoen met de Zuidwijs als wij hun 

en uw gegevens niet hebben.  

• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

• U heeft het recht om de gegevens die u aan ons hebt gegeven te laten overdragen aan 

uzelf. Ook kunnen wij deze gegevens in opdracht van u direct aan een andere partij geven. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij dit doen. Dit betekent dat u uw 

paspoort of ID-kaart moet laten zien, zodat wij zeker weten wie u bent. 

• Het recht om gegevens te bekijken of te wijzigen.  

• U heeft het recht om de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. In 

dat geval kan uw kind automatisch niet meer deelnemen aan Zuidwijs, omdat wij bepaalde 

informatie nodig hebben om het programma uit te kunnen voeren.  

 

Vragen, verzoeken, klachten, opmerkingen? 
Algemeen 
U kunt verzoeken om inzage (kopie), correctie en verwijdering van uw gegevens. Om de verwerking 
(deels) in te perken, kunt u uw toestemming voor de verwerking intrekken, bezwaar indienen tegen 
de verwerking of verzoeken om de overdracht van uw gegevens. Hiervoor kunt u bij ons terecht via 
info@eposonderwijs.nl of via 010 – 740 2400. Hier kunt u ook terecht als u vragen, klachten of 
opmerkingen heeft over de informatie in de privacyverklaring. Nadat wij een bericht van u hebben 
ontvangen, sturen wij u meer informatie over het afhandelingsproces.  
 
Klachten melden bij toezichthouders 
Als u klachten of opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ook terecht 
bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de manier waarop wij 
omgaan met uw gegevens en is bereikbaar via info@eposonderwijs.nl of via 010 – 740 2400. Hiernaast 
kunt u bij de toezichthouder gegevensbescherming (Autoriteit Persoonsgegevens) terecht voor 
klachten over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is te 
bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-
melden-bij-de-ap  
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