
 

Privacy Statement 

Oudervereniging De Piramide 
 

 

Oudervereniging De Piramide verwerkt persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft informatie 

over en antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de 

Oudervereniging De Piramide 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Naam, adres, leeftijd, 

telefoonnummer(s), e-mailadressen etc.. Wanneer één of een combinatie van deze gegevens naar 

een persoon herleid kunnen wordt gesproken over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-

mailadres, maar ook voornaam samen met geboortedatum. Foto’s en video’s van en over personen 

worden ook gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit 

hebben, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan.  

Van wie verwerkt Oudervereniging De Piramide persoonsgegevens? 

Oudervereniging De Piramide verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of 

indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

- Leden en actieve leden van de Oudervereniging 

- Kinderen ingeschreven op Basisschool De Piramide 

- Ouders/verzorgers/voogd etc. van kinderen ingeschreven op Basisschool De Piramide 

- Leveranciers 

Wie is bij de Oudervereniging verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

De hoofdelijke verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens ligt bij de voorzitter 

van de Oudervereniging. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) heeft 

toegang tot de persoonsgegevens en draagt zorg voor de verwerking en bescherming van de 

persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerkt De Oudervereniging persoonsgegevens? 

Bij het aanmelden van een kind als leerling op Basisschool De Piramide verstrekt u persoonlijke 

gegevens van uw kind maar ook gegevens van ouder/verzorger/voogd aan de school. Bij het 

aanmelden van uw kind wordt u automatisch lid van de Oudervereniging tenzij u expliciet 

aangeeft dit niet te wensen. Gegevens van de kinderen worden administratief gebruikt voor het 

innen van de ouderbijdrage en organiseren van de activiteiten van de Oudervereniging. U kunt 

hierbij denken aan het inkopen van consumpties, cadeaus of reserveren van een schoolreis. 

Hiervoor zijn enkele persoonlijke gegevens van de kinderen benodigd.   

Verwerkt De Oudervereniging ook bijzondere persoonsgegevens? 

De oudervereniging verwerkt financiële gegevens aangeleverd door ouders. Deze gegevens 

houden verband met het innen van de ouderbijdrage.  

 



Wie kan er bij de persoonsgegevens? 

Het dagelijks bestuur heeft toegang tot de persoonlijke gegevens 

 

Waar worden de gegevens bewaard? 

Gegevens worden digitaal opgeslagen:  

- centraal op de Google Drive van de Oudervereniging 

- laptop van penningmeester en secretaris 

Niet digitale gegevens worden gearchiveerd in een ordner in niet voor derden toegankelijke plaats 

bij penningmeester en secretaris 

Hoelang worden de gegevens bewaard? 

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Scholen zijn verplicht gegevens van 

kinderen tot twee jaar na uitschrijving te bewaren. De Oudervereniging conformeert zich aan deze 

regeling. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Oudervereniging gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving volgens de AVG (2018). 

Kan ingezien worden welke persoonsgegevens de Oudervereniging heeft verwerkt? 

Op verzoek kunnen de opgeslagen gegevens worden opgevraagd. U kunt hiervoor een mail sturen 

naar: ovpiramide@live.nl 

Waar kan een vraag of klacht worden ingediend? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Oudervereniging kan 

contact worden opgenomen met het Dagelijks Bestuur via: ovpiramide@live.nl 

Wijzigingen privacybeleid 

De Oudervereniging De Piramide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 

het privacybeleid en het privacy statement hierop aan te passen. 

 

Dit privacystatement kan digitaal worden opgeslagen of een geprint exemplaar worden 

opgevraagd. Dit statement is terug te vinden en te downloaden via de website van Basisschool De 

Piramide: www.bsdepiramide.nl 

 

Rijswijk, 25 mei 2018 

 

http://www.bsdepiramide.nl/

