PRIVACYVERKLARING LIBERTAD BREDA
Libertad Breda democratische school is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is
opgesteld conform de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
CONTACTGEGEVENS
INTERNET
website: https://www.libertad-breda.nl/democratisch-onderwijs/
e-mail: info@libertad-breda.nl
ADRES
Markt 24
4841 AC, Prinsenbeek
Telefoonnummer 06-28309035
FG (Functionaris Gegevensbescherming) is niet aangesteld
POSTADRES
Markt 24
4841 AC, Prinsenbeek
ALGEMEEN
VERZAMELEN VAN GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR
Wij hebben uitdrukkelijk niet de intentie om via onze online-kanalen gegevens te
verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben
van ouder(s) of voogd(en). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouder(s) of voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij
de online-activiteiten van hun kind(eren), om te voorkomen dat er persoonsgegevens verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u van mening bent dat Libertad Breda zonder toestemming persoonlijke
gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.
Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Libertad Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
om bovenstaande doelen te realiseren. U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien,
deze te corrigeren of ze te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u altijd het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u
beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons post- of e-mailadres.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
In het kader van de AVG hebt u de volgende rechten:
• Recht op inzage
• Recht op dataportabiliteit
• Recht op rectificatie
• Recht op vergetelheid
• Recht op beperking van verwerking

• Recht op bezwaar
Meer informatie over de rechten vindt u op de site van de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wilt u gebruik maken
van een recht, neem dan met ons of met de AP contact op.
NIEUWSBRIEF
Voor onze nieuwsbrief kunt u zich online aanmelden en vervolgens, via een link
onderaan de nieuwsbrief, weer afmelden. Wilt u dat wij helemaal geen
contact meer met u opnemen dan kunt u een verzoek daartoe opsturen
naar ons post- of e-mailadres.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Libertad Breda zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.
Libertad Breda verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht
sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Libertad Breda blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met de website van Libertad Breda zijn verbonden. Libertad Breda
kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de
desbetreffende website altijd de privacyverklaring van deze website.
COOKIES
Zie onze cookieverklaring.
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Libertad Breda staat in voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u meent
dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik van persoonsgegevens, neem dan contact op met Libertad Breda.
KLACHTEN
Klachten op het gebied van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u
sturen naar ons post- of e-mailadres. Tevens wijzen wij u op uw recht om klachten
over de verwerking van uw data direct te richten aan de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Bij een wijziging zal de meest recente versie van deze
privacyverklaring op onze website worden gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 17 november 2019 en gewijzigd op 1 mei 2020.

