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Stichting Epos Onderwijs Rotterdam (EOR) en Basisschool Het Epos vinden het belangrijk 

dat u weet wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Informatie hierover omtrent de 

nieuwsbrief vindt u terug in deze privacyverklaring. 

 

 

Gebruik van uw gegevens 

 

Nieuwsbrief 

U heeft zich bij ons opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich altijd 

afmelden voor een nieuwsbrief. Na de afmelding is ontvangen, wordt uw mailadres 

verwijderd. Wij maken gebruik van Mailchimp voor het beheren van de mailadressen en het 

uitsturen van de nieuwsbrief. Deze serviceaanbieder is gevestigd in de Verenigde Staten, 

hier is de Europese gegevensbescherming (AVG) niet geldig. In het contract tussen Het 

Epos en Mailchimp is vastgelegd dat uw gegevens (voor zover Amerikaanse wetgeving dat 

toestaat) wel volgens de Europese wetgeving verwerkt en passend beschermd worden. Uw 

gegevens worden niet gebruikt voor doeleinden anders dan het versturen van de 

nieuwsbrief van Het Epos en worden niet aan andere partijen verkocht. 
 

 

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. 

Bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Ook 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 van EOR is de heer Koen 

Versmissen, medewerker van PM Partners. 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. Daarnaast 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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