Privacy & Disclaimer
Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Kinderbriagade (opvoeding, ontwikkeling onderwijs) is als
orthopedagoog, therapeut, begeleider en beeldcoach actief bij gezinnen
thuis, in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs. De Kinderbrigade hecht waarde aan een verantwoorde omgang
met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring daarom een transparante,
nadere toelichting. Zo kort en krachtig mogelijk. Neem bij vragen s.v.p.
contact op!

Akkoord verwerking
De Kinderbrigade vraagt om uw persoonsgegevens. Hiermee stemt u in bij
het tekenen van het begeleidingscontract bij aanvang van een traject.
Bij gebruik van diensten van De Kinderbriagde gaat de opdrachtgever, bij
akkoord voor een opdracht, tevens akkoord met de verwerking van
gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.
Gegevens die verwerkt worden:
Persoonsgegevens. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden
verwerkt. Afhankelijk van de dienst zijn dit de volgende persoonsgegevens: •
Voor- en achternaam ouders en/of kinderscholen, en/of scholen; • Emailadres; • Telefoonnummer; • Naam en adres organisatie of gezin; •
Factuuradres • Geboortedatum • naam huisarts of verwijzer.
Bijzondere en/of gevoelige informatie
Bij een beeldcoachtraject worden ten behoeve van het Beeldcoachtraject
video-opnames van beeldcoachgesprekken en opnames in de klas of thuis
gemaakt. Bij de start van een beeldcoach-traject ontvangt de school een
ondertekend ‘gedragsconvenant Beeldcoaching’.
Website De website van de Kinderbrigade (www.kinderbrigade.nl) is bedoeld
om te informeren over dienstverlening. Er is geen contactformulier. Er is wel
een vragenformulier waarop uw e-mailadres wordt ingevuld. We verwerken
zelf geen gegevens van gebruikers vanuit website.
De website is een Wordpress website. Wordpress verzamelt geen enkele
analytische data. Wordpress deelt ook geen data met anderen. Onderdelen
op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht. Deze websites kunnen data verzamelen, cookies gebruiken,
tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten
inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een
account heeft en ingelogd bent op die website.

Beveiliging De Kinderbrigade respecteert de privacy van haar gebruikers en
behandelt alle gegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke
zorgvuldigheid. Er zijn passende maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde
toegang en wijzigingen. Begeleidingscontracten en verslagen zijn niet in te
zien door derden en staan opgeslagen binnen een beveilgde omgeving.
Gegevens zijn bijvoorbeeld opgeslagen in afgesloten ruimten, in beveiligde
digitale omgevingen en de laptop is altijd beveiligd met een wachtwoord.
Doel verzameling gegevens
De persoonsgegevens verzamelen we met als doel:
- Contact over producten of diensten;
- Dienstverlening uit kunnen voeren (bijvoorbeeld het versturen van
verslagen en documenten, het voeren van beeldcoachgesprekken,
het communiceren met instanties (na uw toestemming)
- Het doen van verslaglegging (na uw toestemming)
- Het versturen van facturen.
- Het doen van administratieve handelingen (bijvoorbeeld aangifte
omzetbelasting/PGB)
Bewaartermijn We bewaren persoons- en bijzondere gegevens zolang er
sprake is van dienstverlening en/of contact. Na het laatste contact hanteren
we een maximale bewaartermijn van 10 jaar. U kunt ook verzoeken uw
gegevens te vernietigen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder versterkte
toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gebruik van uw
gegevens door De Kinderbrigade.
Delen van gegevens met derden
De Kinderbrigade deelt alleen gegevens met derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld om informatie op te vragen bij
andere scholen of instanties) of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Bij het schrijven van een observatieverslag of psychologisch
verslag worden de persoonsgegevens van uw kind (voornaam, achternaam,
geboortedatum) gebruikt. Het verslag wordt alleen gedeeld met school (na
toestemming ouders) en met de ouders. Verslagen worden bewaard binnen
een beveiligde omgeving en worden na vijf jaar vernietigd.
Filmbeelden van opvoedsituaties of situaties in de klas worden alleen
gemaakt na uw schriftelijke toestemming. In gezamelijk overleg wordt
bepaald hoe (via welk medium) deze beelden gedeeld worden. De beelden
worden alleen getoond en gebruikt voor observatie. Na afloop van het
consult of na afloop van het traject (afhankelijk van relevantie en afspraken)
worden beelden gewist.

In sommige uitzonderlijke gevallen worden filmbeelden gebruikt voor een
presentatie of training. Dit mag pas na schriftelijke toestemming van de
ouders.
Wijzigingen De Kinderbrigade behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze
privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.
Deze versie is van juni 2018. Bij grote wijzigingen sturen wij opdrachtgevers en
contacten daarover bericht.
Misbruik, vragen of klachten
Indien er aanwijzingen zijn van misbruik van gegevens in bezit van de
Kinderbrigade, neem dan s.v.p. contact op. Ook vragen of klachten over het
privacy beleid horen wij graag. U heeft het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegeven

Disclaimer
Betreffende de website www.kinderbrigade.nl en de hierop aanwezige
content.
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: de eigenaar van de website;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt
en de overige pagina’s behorend bij www.kinderbrigade.nl (geen
content op externe pagina’s waarnaar verwezen wordt). Door de
pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid
ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (tekst, film, of
beeldmateriaal) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele
rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content (tekst, film, of
beeldmateriaal) of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke
plaatsen of voor privegebruik, dient per mail te worden verzocht:
info@kinderbrigade.nl.

Afspraken over Privacy en Disclaimer zijn van kracht per 1 juni 2018.

