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Privacyverklaring ConsultingKids 
    

 

ConsultingKids vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk 

 

Alleen als er een goede reden voor is, registreren wij jouw persoonsgegevens. De 

reden om het te registreren is omdat het ons helpt volwassenen te overtuigen van de 

creatieve, inspirerende denkkracht van kinderen en omdat het ons helpt om uit te 

leggen hoe kinderen met zulke goede ideeën komen.  In deze privacyverklaring 

leggen we je uit hoe we de persoonsgegevens gebruiken. 

 

Persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens bevatten informatie die over jou, of een ander persoon gaan. 

Denk bijvoorbeeld aan je naam of telefoonnummer. In een nieuwe wet (de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, de AVG) is vastgelegd dat persoonsgegevens 

moeten worden beschermd, zodat je je recht op privacy houdt. Wij vinden het 

belangrijk dat persoonsgegevens goed beschermd worden en houden ons dus ook 

aan de wet.  

 

Persoonsgegevens die wij bewaren 

We proberen zo min mogelijk informatie van iedereen te bewaren zodat je recht op 

privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. De gegevens die we wel bewaren 

staan op een goed beveiligde omgeving zodat alleen wij erbij kunnen. We bewaren 

de gegevens zo lang als nodig is voor ons om ons werk goed uit te kunnen voeren.  

 

1. We bewaren de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de juffen, 

meesters en scholen waar we langs zijn geweest om les te geven. Soms vinden 

ze het namelijk leuk om met een nieuwe klas nog een keer onze les te volgen 

en dat willen we wel aan ze kunnen vragen.  

2. We bewaren, tijdens het uitvoeren van onze opdracht, de foto’s en filmpjes 

die we in de klassen maken van de kinderen. Of we de foto’s en filmpjes 

mogen maken vragen we natuurlijk van tevoren aan de juf of meester. De 

foto’s en filmpjes die wij maken worden veilig opgeslagen en we gebruiken 

sommige foto’s of filmpjes in een PowerPoint om onze opdrachtgever te laten 

zien wat er allemaal is gebeurd in de klas. Voordat we die foto’s en filmpjes 

toevoegen vragen we nog een keer aan de juf of meester of die foto(‘s) en 

filmpjes gebruikt mogen worden. Onze opdrachtgever krijgt de PowerPoint 

zonder de foto’s en filmpjes van de kinderen. Nadat onze opdracht klaar is 

verwijderen we de foto’s en filmpjes. 

3. We bewaren de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van onze 

opdrachtgevers: bedrijven, organisaties en publieke instellingen. Deze 

gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving en blijven daar ook staan 

als we klaar zijn met werken voor ze. We vinden het belangrijk om contact te 
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kunnen blijven opnemen om ze te helpen met de uitvoering van de ideeën 

van de kinderen.  

4. We bewaren de gegevens van onze medewerkers.  

 

Een beveiligde omgeving… wie kunnen daar dan bij? 

Alleen de medewerkers van ConsultingKids hebben toegang tot de beveiligde 

omgeving en zullen de gegevens alleen gebruiken als dat nodig is voor hun werk. 

 

Kunnen mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan iemand anders? 

Nee, gegevens worden nooit verkocht of voor commerciële doelen gedeeld.  Een 

foto of filmpje uit de klas willen we nog weleens delen met onze opdrachtgever of 

bijvoorbeeld op LinkedIn maar alleen met toestemming van iedereen die erop staat. 

Vaak heeft de school al iets geregeld over hoe er met de persoonsgegevens van 

kinderen moet worden omgegaan en hier houden we ons altijd aan. Voordat we een 

foto of filmpje maken vragen we ook of dat wel mag.  

 

Ik wil niet dat jullie mijn persoonsgegevens bewaren! Wat nu? 

Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, aan te passen 

of te laten verwijderen. En dat kan ook bij ConsultingKids. Je kan een mailtje sturen 

naar info@consultingkids.nl en dan laten wij aan jou weten of we je gegevens 

bewaren. En als we die bewaren, welke gegevens we dan van jou bewaren. Als je 

verwijderd wilt worden uit onze beveiligde omgeving dan kan dat natuurlijk.  

 

Cookies 

ConsultingKids gebruikt geen cookies voor het beheer van onze website.  

 

Vragen? 

Wil je hier meer over weten, heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Laat het 

ons alsjeblieft weten! Je kan een mail sturen naar info@consultingkids.nl en dan 

nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.  
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