DE KORTE VERSIE
Wij zijn de Oudergesprekplanner. Op onze website registreren scholen zich en de scholen voeren de gegevens van
hun leerlingen bij ons in. Daarnaast registreren ouders zich om de gesprekken van de leerlingen te kunnen plannen.
Alle gegevens worden alleen gebruikt voor de oudergesprekplanner. Wij zullen in geen geval uw gegevens
doorgeven aan andere partijen en wij nemen afdoende maatregelen om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.
Daarnaast kunt u altijd uw eigen gegevens uit de Oudergesprekplanner halen.
Deze onderstaande privacy verklaring geldt, bij deelname aan de Oudergesprekplanner, als verwerkersovereenkomst.
Mocht u behoefte hebben aan een specifieke, getekende variant neemt u dan contact met ons op.
Alle vragen die u heeft, kunt u stellen via het formulier op onze website.

PRIVACY VERKLARING OUDERGESPREKPLANNER
De oudergesprekplanner is een applicatie die eigendom is van hesje.com BV – afdeling
Oudergesprekplanner (hierna OGP). OGP is verantwoordelijk voor het verwerken van uw
(persoons)gegevens die u via www.oudergesprekplanner.nl (“Website”) aan OGP verstrekt. Wij
zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy
Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze
beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.
OGP houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens
(van de school, van de leerlingen en van de ouders) alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op
persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte
persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft
u toestemming tot de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven.
Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze
Website en/of onze diensten te maken.
1 VERWERKING VAN UW GEGEVENS
1.1 Wanneer u zich als school of als ouder via deze Website registreert en een gebruikersaccount aanmaakt, wordt u
gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam en e-mailadres. Deze
persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en de uitvoering van de Website en onze
dienstverlening.
1.2 Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens
die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder veelgestelde vragen, positieve of negatieve recensies en
feedback).
2 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
2.1 Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze
Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik
wenst te maken. Het stelt ons tevens in staat om facturen aan u te verzenden (als u een school bent) en - indien nodig
- contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw (persoons)gegevens
verder voor de administratie en afhandeling van oudergesprekplanningen en de administratie, ondersteuning,
verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw
(persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en
bezoekgedrag op deze Website).
2.2 Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie over deze
Website (kan ook via e-mail), geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op
deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet
persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats identificeren.
3 OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1 De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de Oudergesprekplanner. Alle medewerkers
zijn werkzaam in Nederland.
3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt, geven wij in geen geval door aan derden. Wij doen er
alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze
Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
3.3 In geval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van
zeggenschap binnen de Oudergesprekplanner, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en expliciet opnieuw vragen om
akkoord te gaan met wijzigingen in deze Privacy Verklaring.
3.4 Wij zullen aan ons verstrekte persoonsgegevens alleen dan openbaar maken als wij daar op juridische gronden toe
worden gedwongen, bijvoorbeeld door een opvraag van justitie of een ander gecertificeerd overheidsorgaan. In dat
geval zullen wij u op de hoogte stellen.
4 VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS
4.1 Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde
toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.
4.2 Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze
Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u
om uw wachtwoord met niemand te delen.
4.3 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd
bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen
treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze
Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na
ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde
toegang te voorkomen.
4.4. Bezoekgegevens worden door ons op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd.
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw deelname aan
onze Website en onze diensten.
4.5 U kunt altijd uw deelname aan onze Website en gebruik van onze diensten beëindigen door uw gebruikersaccount te
verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het formulier op
onze website. Totdat uw uitschrijving is verwerkt blijft deze Privacy Verklaring onverkort van kracht.
5 TOEGANG TOT GEGEVENS
5.1 U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt
ons verzoeken om deze (persoons)gegevens aan u te verstrekken via het formulier op onze website.
5.2 Scholen en ouders kunnen via de schermen op www.oudergesprekplanner.nl altijd zien welke persoonsgegevens
opgeslagen zijn of ingevoerd door de school. Deze kunnen zelf door de school of ouder worden aangepast. Voor al deze
gegevens gelden bovenstaande artikelen onverkort.
6 WIJZIGINGEN
6.1 Oudergesprekplanner behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy
Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze
Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig
deze Privacy Verklaring voor het privacybeleid van de Oudergesprekplanner.
7 CONTACT
7.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en
deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:
Oudergesprekplanner (onderdeel van hesje.com BV), Prins Hendrikstraat 54, 4835 PR, BREDA
U kunt hiervoor ook contact opnemen via het formulier op de website.
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