
  

 
Rechten ouders bij verwerking gegevens 

 
 

Rechten van ouders bij verwerking van gegevens  

Wanneer school hulp vraagt aan samenwerkingsverband Stromenland, stuurt de school gegevens 

van uw kind naar ons. Om uw kind te ondersteunen worden deze gegevens door ons verwerkt. 

Alleen de gegevens die nodig zijn om de benodigde hulp aan uw kind te kunnen geven worden 

verwerkt. Dit zijn algemene gegevens (zoals naam, adres, geboortedatum) en bijzondere gegevens. 

Bijzondere gegevens gaan bijvoorbeeld over de gezondheid, gedrag en de ontwikkeling van uw kind 

op school. Als het nodig is kunnen we ook gegevens verwerken over bijvoorbeeld de gezinssituatie. 

 

Informatie 

U heeft er altijd recht op te weten welke informatie school naar ons stuurt, hoe wij dit verwerken en 

waarom. School zal u altijd zo goed mogelijk informeren, mocht u nog vragen hebben dan kunt u hier 

altijd contact met ons over opnemen. Ook kunt u ons privacyreglement vinden op onze website 

www.stromenland.nl  

 

Inzage 

U heeft altijd recht op inzage van de gegevens. Wanneer school gegevens naar ons stuurt, gebeurt dit 

via een beveiligd systeem om informatie uit te wisselen, Kindkans. U kunt een Kindkans account 

krijgen zodat u de informatie die school naar ons stuurt kunt inzien. Dit account kunt u aanvragen bij 

de school. Via Stromenland zult u vervolgens de inloggegevens ontvangen. 

 

Correctie of  verwijdering 

Het kan zijn dat in het dossier gegevens staan die naar uw mening onjuist zijn of die niet nodig zijn 
voor de hulpvraag aan uw kind. U kunt dan een verzoek indienen om deze gegevens aan te passen of 
weg te halen. Dit kunt u vragen aan iedere Stromenland medewerker die betrokken is bij de hulp aan 
uw kind. 
 
Uw verzoek wordt direct doorgegeven aan de Stromenland medewerker die verantwoordelijk is voor 
het dossier van uw kind. Deze kan u vragen uw identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken 
hierna ontvangt u een schriftelijk reactie of, en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 
Wanneer wij niet volledig aan uw verzoek voldoen, leggen wij uit waarom dat is. Als wij gegevens wel 
corrigeren of verwijderen, geven we dit waar mogelijk ook door aan eventuele anderen waaraan 
deze gegevens zijn verstrekt. 
 

 

http://www.stromenland.nl/

