
 

 

 

 

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens? 

Volgens de Europese privacywetgeving van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) zijn wij verplicht te omschrijven welke ‘juridische gronden’ we 

hebben om uw gegevens te verwerken. We hebben uw gegevens nodig vanwege de 

doelstelling van School & Bedrijf te realiseren.  

Het doel is: ‘De Stichting tracht haar doel te bereiken door het (laten) organiseren, initiëren 

van, of deelnemen aan projecten waarin overheid, onderwijs en ondernemers samen 

bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De Stichting heeft hierbij een antennefunctie en is het 

aanspreekpunt voor de regio waarbij zij haar activiteiten agendeert voor en aansluit bij de 

strategische agenda van het Regionaal Arbeidsmarktplatform.’   

  

Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven, dat de door u verstrekte gegevens niet zomaar 

aan derden verstrekt worden en uitsluitend om het realiseren van de hierboven genoemde 

doelstellingen redenen gebruikt worden, zoals de NAW-gegevens van een in de regio 

gevestigde school, bedrijf en/of instelling en gemeente, een eventueel werk-e-mailadres 

voor het initiëren, organiseren en uitvoeren van projecten, stages, conferenties, 

opleidingstrajecten, e.d. 

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent, 

dat we in de regio gevestigde vertegenwoordigers van onderwijs, ondernemers en 

overheden onze persoonlijke service kunnen verlenen via website, nieuwsbrief & e-mail, 

sociale media en activiteiten. 

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

We geven de gegevens van onderwijsorganisaties, regionale overheden en in de regio 

gevestigde ondernemers en instellingen alleen door aan andere partijen als dat 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doelstelling. De partijen, die toegang krijgen 

tot uw gegevens, gebruiken deze uitsluitend om uw organisatie een dienst te leveren 

namens School & Bedrijf. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht. 

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen? 

We slaan uw gegevens op in verschillende databases in de Europese Unie. We hanteren 

hierbij altijd strenge beveiligingsvoorwaarden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna worden de 

gegevens verwijderd.  

 

Wat zijn uw rechten? 

U blijft de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw organisatie- en 

persoonsgegevens, of wilt u uw gegevens wijzigen, aanpassen, verwijderen en/of het 

gebruik beperken, dan kan dat uiteraard. Laat u ons dit alstublieft per post of e-mail weten: 

info@schoolenbedrijf.nl of School & Bedrijf, Mollenburgseweg 82, 4205 NB Gorinchem. 

Uitschrijven voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief kan natuurlijk ook. Stuur een e-mail naar 

info@schoolenbedrijf.nl en uw gegevens worden verwijderd uit ons bestand. 

 

Heeft u vragen of klachten? 

Voor vragen en/of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy of 

wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop School & Bedrijf omgaat met uw 

privacy, dan kunt u contact opnemen met School & Bedrijf.  

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 

De Stichting School & Bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 67992951. U kunt ons bereiken door middel van ons e-mailadres:  

info@schoolenbedrijf.nl 

Ons bezoek- en postadres is Mollenburgeseweg 82, 4205 NB Gorinchem. 

 

Cookies 

Als u de website van School & Bedrijf bezoekt, dan is het nodig dat u onze cookies 

accepteert. Er zijn hiervoor twee manieren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek 

ziet sluiten of verdergaan op onze website. 

Uiteraard is voorzichtigheid ons uitgangspunt bij het verzamelen van uw gegevens op onze 

website. U kunt zelf aangeven wat we van u mogen volgen door voor het standaard of 

persoonlijke cookiepakket te kiezen. 
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