Privacyverklaring Intake en inschrijving Epos Onderwijs Rotterdam
Stichting Epos Onderwijs Rotterdam (EOR) vindt het belangrijk dat u weet wat er gebeurt met uw
persoonsgegevens. Informatie hierover vindt u terug in deze privacyverklaring.

Gebruik van uw gegevens
Tijdens het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek verzamelen1 wij gegevens via een intakeformulier. Deze gegevens worden
gebruikt in het aanmeldproces van uw kind bij basisschool Het Epos. De verzamelde gegevens helpen ons
om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
Sommige informatie is voor ons noodzakelijk en bent u verplicht met ons te delen. Andere informatie kunt
u vrijwillig met ons delen. Tijdens het gesprek zullen wij helder aangeven of u verplicht bent om informatie
met ons te delen.
Nb. Op iedere later moment kunt u bij ons aangeven of u de informatie, die vrijwillig met ons is
gedeeld, alsnog wilt laten verwijderen in de periode dat uw kind bij ons op school zit.
Na het intakegesprek
Op basis van de informatie die u deelt, stellen wij na afloop van het gesprek vast of wij de nodige
ondersteuning kunnen bieden aan uw kind. Deze beoordeling vindt plaats door de leraren en de
Coördinator Zorg en Welzijn.
Als uw kind wordt aangenomen, dan volgt een inschrijving. Tijdens dit gesprek vult u samen met de
ouderconsulent een inschrijfformulier in. Samen ondertekenen wij de ouder-schoolovereenkomst.
Informatie uit het intakeformulier en inschrijfformulier nemen wij over in het digitale leerlingendossier
van uw kind. Hierna worden de papieren formulieren vernietigd. Informatie in het leerlingendossier
bewaren wij tenminste gedurende de periode dat uw kind bij ons op school zit. Zodra uw kind bij ons van
school gaat, bewaren wij de inschrijfgegevens maximaal vijf 5 jaar.
De mensen die bij (bij een deel van) het dossier kunnen, zijn de leraren van uw kind, de Coördinator Zorg
en Welzijn, administratieve medewerkers, de Ouderconsulent, de Onderwijskundig Leider en de
Algemeen Directeur. Het Burgerservicenummer (BSN), dat op het inschrijfformulier wordt verzameld,
gebruiken wij om de inschrijving van uw kind bij het Ministerie van OCW te voltooien. We vragen u ook
om het polisnummer van de zorgverzekering van uw kind zodat wij in noodgevallen snel kunnen
communiceren met hulpverleners2.
Als uw kind niet kan worden aangenomen op Het Epos, ontdoen wij de informatie die wij hebben
opgeslagen van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die wij bewaren niet meer tot u te
herleiden zijn.
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De verzameling van de gegevens vindt plaats op basis van drie grondslagen: 1) op basis van noodzaak bij het faciliteren van
speciale begeleiding of ondersteuning bij zorgbehoeften, 2) op basis van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld omdat wij de
ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk willen ondersteunen en dat aanvullende informatie ons hierbij helpt, en 3) op basis
van uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de gegevens die u met toestemming met ons deelt, kunt u uw toestemming
intrekken. Zie het kopje: Vragen, verzoeken, klachten, opmerkingen om na de lezen hoe u dit kunt doen.
2 Het polisnummer wordt gebruikt om uw kind (medisch) te (laten) helpen als dit nodig is. Hier hebben wij een gerechtvaardigd
belang bij. In uitzonderingssituaties zal dit plaatsvinden om de vitale belangen van uw kind te beschermen.

Evaluatie wervingsbeleid
Informatie uit zowel het intakeformulier als het inschrijfformulier wordt gebruikt om ons wervingsbeleid
te evalueren3. Voor de evaluatie halen we persoonsgegevens zoals namen, adressen en BSN-nummers
weg, zodat de informatie niet langer tot u terug te herleiden is. In onze analyse bent u daardoor
onherkenbaar. De anonieme informatie wordt bewaard in een afgesloten omgeving, voor een periode
van een jaar.
Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Al onze medewerkers zijn gebonden aan een
geheimhoudingsplicht.

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 nadat u heeft besloten om uw
kind toch niet aan te melden als leerling van onze basisschool. 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 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. 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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EOR heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, om ervoor te kunnen zorgen dat het wervingsbeleid leidt tot een
optimaal wervingsproces. Door de gegevens te anonimiseren voordat er evaluatieonderzoek mee wordt gedaan, is er tijdens en
na het onderzoek geen sprake meer van informatie die tot u terug te herleiden is.

