
Privacyverklaring en verwerkingsregister persoonsgegevens 
 
Vanuit mijn bijlespraktijkjes Bijles van Linde geef ik bijles en examencursussen in exacte 
vakken aan middelbare scholieren en studenten. Om dat goed te doen heb ik een aantal 
gegevens nodig. Ik vraag niet meer gegevens dan ik nodig heb, ik deel die gegevens met 
niemand en ga er zorgvuldig mee om. Hoe en wat precies staat in deze verklaring. Als je een 
vraag of klacht hebt, dan hoor ik het graag.  
 
Hartelijke groeten, 
Linde van Heeringen 
 
Bijles van Linde 
info@bijlesvanlinde.nl 
06 53 88 75 21 
Kvk-nummer: 65304217 
 
 
Van wie? 
Om bijles te geven heb ik een aantal persoonsgegevens nodig van 

• bijlesleerlingen 
• ouders 

 
De grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn 

• toestemming 
• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

 
De doeleinden zijn 

• leerlingen helpen met hun schoolwerk 
• facturen maken en versturen 
• ouders op de hoogte houden 
• mijn administratie goed bijhouden 

 
Welke gegevens? 

• Als je bij mij bijles hebt, dan vraag ik in de eerste les wat contactgegevens zodat ik je 
kan bereiken en je ouders eens per maand een rekening kan sturen. Naast je naam, 
en de naam van je ouders heb ik daarvoor jullie adres nodig (die moet op de factuur 
staan) en een emailadres van je ouders (ik verstuur de facturen per mail). Verder 
vraag ik ook je telefoonnummer zodat ik je kan bereiken als een bijles onverhoopt 
niet door kan gaan. Vaak is het ook handig om via de telefoon een afspraak te maken 
of te verzetten. Ik vraag ook een telefoonnummer van je ouders zodat ik hen kan 
bereiken.  

• Tijdens de proefbijles vraag ik op welke school je zit, en in welk jaar en niveau. 
• Ik vraag ook of je wilt dat ik op de hoogte ben van een leer- of gedragsprobleem, 

zodat ik daar rekening mee kan houden. 
• Ik vraag ook via welke weg je bij mij terecht bent gekomen. 

 
 



Derden 
Ik deel de gegevens niet met andere partijen. Ik verzorg zelf de facturen en ik bewaar de 
gegevens alleen in mijn eigen administratie. 
 
Bewaartermijn 
De administratieve gegevens bewaar ik 7 jaar omdat de belastingdienst dat vraagt. 
Daarnaast wordt in mijn mailbox de correspondentie bewaard, in principe voor onbewerkte 
tijd. Aantekeningen over de bijlessen verwijder ik als je gestopt bent met de bijlessen. 
 
Beveiliging 
De gegevens staan op mijn computer, die alleen toegankelijk is met een wachtwoord die 
alleen ik ken. Ik heb een beveiligde back-up van mijn administratie. 
 
Vragen of klachten 
Als leerling of ouder heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of 
te verwijderen. Laat het in dat geval gerust weten. Ook als je een vraag of klacht hebt. Je 
kunt ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Laatste aanpassing: 30 september 2018 
 
 


