
Privacyverklaring website Emelwerda College  
Stichting Voortgezet Onderwijs Protestants Christelijk Grondslag Noordoostpolder en 

omstreken, gevestigd aan Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Waarom deze privacyverklaring?  
Stichting Voortgezet Onderwijs Protestants Christelijk Grondslag Noordoostpolder en 

omstreken - bevoegd gezag van het Emelwerda College - is ervoor verantwoordelijk om 

persoonsgegevens van bezoekers van onze websites zo goed mogelijk te beschermen en op 

een verantwoordelijke manier met deze persoonsgegevens om te gaan. Wij willen daarbij 

voldoen aan de eisen van de privacywet- en regelgeving.  

Wij willen transparant zijn over de gegevens die wij verwerken, de doelen voor de 

verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u als bezoeker hebt ten aanzien 

van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft u na het 

lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact op met de privacy officer, hij is te 

bereiken via: privacy@emelwerda.nl 

Functionaris Gegevensbescherming  
Wij hebben ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter interne controle van ons 

beleid een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.  

De contactgegevens van onze FG zijn:  

Naam: de heer P. Tanamal  

Telefoonnummer: 030-889 65 75  

E-mailadres: fg@lumengroup.nl.  

Website: https://www.lumengroup.nl  

De taken en bevoegdheden van de FG zijn vastgelegd in een reglement dat u hier kunt 

vinden.  

1. Welke gegevens verwerken wij?  

Van bezoekers van de website van het Emelwerda College verwerken wij – indien deze 

gegevens expliciet zijn verstrekt – de volgende gegevens:  

• Naam, voornaam,  

• Geslacht  

• School van herkomst en leerjaar  

• Telefoonnummer en e-mailadres  

• Woonplaats  

 

2. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?  

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:  

 

• Het verzenden van een informatie over het Emelwerda College;  

• De deelname aan en organisatie van activiteiten om kennis te maken met onze scholen en 

ons onderwijsaanbod;  
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3. Verdere verwerking van persoonsgegevens  

‘Verdere verwerking' betreft alle verwerkingen van persoonsgegevens voor een ander doel 

dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Dit kan een verwerking 

door ons als organisatie zijn, maar kan ook de basis zijn voor verstrekking van gegevens aan 

een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we enkel wanneer het verstrekken van 

de persoonsgegevens verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens in eerste instantie 

zijn verzameld.  

 

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

Het Emelwerda College bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na het einde van de 

bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd of vernietigd. Wij verwijderen uw 

gegevens ook als het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken is bereikt.  

 

5. Welke rechten heeft u?  

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.  

U heeft de volgende rechten:  

• Weten of wij uw persoonsgegevens verwerken;  

• Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;  

• Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;  

• Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;  

• Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn;  

• Aanvulling van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onvolledig zijn;  

• Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  

• Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;  

• Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw 

verzoek;  

• Beantwoording van vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.  

Als u op basis van bovenstaande rechten vragen heeft / een verzoek wilt indienen, dan kunt 

u contact met het Emelwerda College opnemen via: privacy@emelwerda.nl. Om er zeker 

van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy.  

Wij zullen binnen één maand na ontvangst van uw verzoek reageren op welke wijze we 

gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan uw verzoek.  

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?  

Het Emelwerda College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan 

contact op met onze privacy officer via privacy@emelwerda.nl 

7. Aan wie verstrekken wij uw gegevens?  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen wij alleen doen 

als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de 

wet, als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of 
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als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben. Met derde partijen aan wie wij uw 

persoonsgegevens verstrekken en die onder onze verantwoordelijkheid uw 

persoonsgegevens verwerken, sluiten wij schriftelijke overeenkomsten. In deze 

overeenkomsten worden afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo 

zorgen wij er voor dat derde partijen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de 

afgesproken doelen en onder vooraf vastgestelde voorwaarden.  

8. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER  

Persoonsgegevens worden niet door het Emelwerda College of haar verwerkers buiten de 

EU/EER verwerkt. Indien dit het geval is, dan dragen wij er zorg voor dat de 

persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

9. Vragen of klachten?  

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan 

met uw rechten? Neem dan contact met ons Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier 

helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit 

Persoonsgegevens (“AP”) die als toezichthouder optreedt binnen het domein van privacy en 

informatiebeveiliging.  

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.  

10. Wijziging van deze privacyverklaring  

Het kan voorkomen dat wij deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen.  

Op de website vindt u steeds de meest actuele verklaring.  

Emmeloord, 26-11-2020 
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