Privacy reglement Kinderpraktijk COOL
Wanneer jij je bij Kinderpraktijk COOL aanmeldt voor een (ouder)cursus Baby &
Kindergebaren, ambulante of onderwijsbegeleiding, remedial teaching, een training,
een workshop, de peutergroep, of je neemt producten bij ons af, wil je geen
pottenkijkers. Geen ongenode gasten die zien waar jij je voor aanmeldt. Of erger
nog: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je. Dat zouden wij
ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt
privé te houden. Precies zoals het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
van ons vraagt.
Kinderpraktijk COOL slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde externe
server. En daar blijven ze ook. We geven je informatie niet door aan derden voor
commerciële doeleinden. Beloofd. Om je aanmelding zo soepel mogelijk te laten
verlopen, hebben we wel eerst gegevens van je nodig.
Wat willen we van je weten:
Voor en
achternaam

We noemen je graag bij je naam en liever niet hé jij daar, want
dat is bedoel voor de vrienden op straat, niet waar?

Adres en
Woonplaats

Met het juiste adres zijn we snel op de goede plaats voor de
ambulante begeleiding, de cursus, de offerte of factuur of voor
een bestelling. Eveneens weten we zo in welke plaats een
cursus of training gehouden moet worden

telefoonnummer

We informeren je graag snel wanneer het tijdstip of de locatie
onverwacht veranderd is. Of wanneer door omstandigheden de
cursus, training of ambulante of onderwijs begeleiding
geannuleerd moet worden.

Email adres

We gebruiken je email adres om je offerte of factuur te
versturen en je te voorzien van informatie omtrent de
cursus, training of onderwijsbegeleiding en remedial
teaching waarvoor jij je hebt aangemeld. Maar graag
brengen we je ook op de hoogte van nieuwe cursusdagen
of workshops. Uiteraard kun je zelf aangeven in hoeverre je
hier belangstelling voor hebt.

schoolgegevens

Met toestemming van de school gebruiken we toets
gegevens om een goed handelingsplan voor jouw
onderwijsbegeleiding of remedial teaching op te stellen.

Geboortedatum en
achtergrond
informatie

In geval van aanvraag bij de gemeente Zeewolde,
Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk voor vergoeding
vanuit jeugdhulp hebben we ook een geboortedatum,
verzekeringsnummer en burgerservice nummer nodig en
een toelichting op aanvraag voor jeugdhulp, dus
achtergrond informatie waarbij je jeugdhulpverlening nodig
hebt.

Wijzigen en
inkijken persoons
gegevens

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens
wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem.
Je kunt dit doen door het ons te laten weten per post of email.

Toestemmings
verklaring

In geval van workshop, cursus, training, Gebarenfun of
aankoop artikelen gaan we ervan uit dat je toestemming
geeft om op boven beschreven wijze je privacy gegevens te
bewaren op het moment dat je jouw factuur betaald. Op de
factuur staat ook de verwijzing naar dit document. In het
geval van ambulante of onderwijs begeleiding, Jeugdhulp,
Remedial teaching, Dyslexie of deelname aan
PeutertoTAAL geef je doormiddel van een intakeformulier
of informed content toestemming om op boven beschreven
wijze je privacy gegevens te bewaren.

