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Privacyverklaring Sectorraad Praktijkonderwijs 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op: 

(1) de verwerking van persoonsgegevens door de Sectorraad van zijn leden 

(2) de verwerking van gegevens door de Sectorraad van bezoekers van zijn website 

 

Algemeen 

De Sectorraad gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van zijn leden  en van bezoekers 

van zijn website. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe de Sectorraad omgaat met de 

verwerking van deze persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.  

Waarom verwerkt de Sectorraad persoonsgegevens van zijn leden en hoe worden deze gegevens 

verzameld 

De Sectorraad verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende drie wettelijke grondslagen: 

1. uw toestemming (u heeft het recht deze in te trekken); 

2. het uitvoeren van een overeenkomst die u met de Sectorraad aangaat en 

3. het gerechtvaardigd belang van de Sectorraad. 

Het gerechtvaardigd belang van de Sectorraad bij het verwerken van persoonsgegevens bestaat uit 

het behartigen van de belangen van het praktijkonderwijs en van de aangesloten scholen en het 

bevorderen van de samenwerking binnen het praktijkonderwijs.  Daarnaast heeft de Sectorraad een 

gerechtvaardigd belang om hierover effectief te kunnen communiceren met zijn leden, onder meer 

door toezending van onze nieuwsbrief InfoFlits. 

De Sectorraad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren: 

 Bij aanmelding van de school als nieuw lid of bij wijziging van gegevens van bestaande leden 

Als een school zich aanmeldt als lid van de Sectorraad worden persoonsgegevens van de 

contactpersoon verzameld en opgeslagen. Maar ook als u zich abonneert voor de InfoFlits, 

zich opgeeft voor een activiteit van de Sectorraad of als u een bericht stuurt naar de 

Sectorraad worden uw contactgegevens opgeslagen 

 Als gevolg van het gebruik van onze dienstverlening 

Bijvoorbeeld wanneer u de InfoFlits leest, onze website bezoekt, een door ons 

georganiseerde bijeenkomst bijwoont of één van onze instrumenten gebruikt, kan de 

Sectorraad informatie over dat gebruik vastleggen.  

Categorieën persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die met betrekking tot de aangesloten scholen (de leden) worden verzameld 

en bewaard zijn uitsluitend gegevens van contactpersonen, die door de scholen zelf zijn aangemeld. 

Deze gegevens betreffen naam en e-mail adres van de contactpersoon. 
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Bewaren en actueel houden persoonsgegevens 

De Sectorraad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze verzameld zijn. Zodra er gegevens van de contactpersonen bij de aangesloten scholen 

wijzigen worden deze, zodra ze zijn doorgegeven aan het Bureau van de Sectorraad, onmiddellijk 

verwerkt in de ledenadministratie. Daarbij worden de oude gegevens direct verwijderd. 

Delen persoonsgegevens 

De door de Sectorraad verzamelde persoonsgegevens worden in beginsel met geen enkele andere 

partij gedeeld. 

Uitsluitend als de Sectorraad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als 

er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen, zal 

de Sectorraad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Sectorraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met ons bureau via bureau@praktijkonderwijs.nl. 

Rechten betrokkenen 

U heeft – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, 

verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Ook kunt u  uw toestemming voor 

verdere verwerking van uw gegevens intrekken. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen kunt u 

contact opnemen met ons bureau via bureau@praktijkonderwijs.nl.   

Ook als u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit 

aangeven bij ons bureau via bureau@praktijkonderwijs.nl. Wij wijzen u er daarnaast op dat u ook de 

mogelijkheid heeft een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de 

website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Bezoek aan de website en cookies 

De Sectorraad maakt op zijn website gebruik van cookies om de bezoeken aan onze site te 

analyseren. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd 

en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website gebruikt 

cookies voor het analyseren en verbeteren van de website met behulp van Google Analytics. Dit 

rapporteert bijvoorbeeld welke pagina's het vaakst worden bezocht, via welke browser bezoekers 

surfen en met welk type apparaat. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren. Bezoekers zelf 

blijven anoniem. 
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Aanpassing van deze privacyverklaring 

De Sectorraad behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze privacyverklaring 

te wijzigen.  

Contactgegevens Sectorraad 

Sectorraad Praktijkonderwijs 

Postbus 85246 

3508 AE Utrecht 

E: bureau@praktijkonderwijs.nl 
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