
 

 

 

Privacyverklaring 

 
 
Welkom bij La Grange. Wij kijken uit naar de opdracht aan ons om uw zoon of dochter met 
zelfvertrouwen door hun schooltijd heen te begeleiden. En zoals u waarschijnlijk verwacht, 
verzamelen en gebruiken wij informatie over u en uw zoon en/of dochter om onze diensten goed 
te kunnen uitvoeren. 
 
Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, 
welke grondslag wij daarvoor hebben en wat uw privacyrechten zijn met betrekking tot de 
gegevens over u die wij verwerken. Lees deze verklaring daarom zorgvuldig door. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt la Grange? 
Persoonsgegevens die La Grange gewoonlijk verzamelt, zijn: 

• Uw naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres; 
• De naam van uw kind, zijn of haar telefoonnummer en e-mailadres; 
• De naam van de school waar uw kind staat ingeschreven, het niveau van uw kind en 

het schooljaar; 
• Uw adresgegevens; 
• Uw bankrekeningnummer; 
• Als u contact met ons opneemt, houden wij in sommige gevallen die correspondentie 

bij. 
 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
La Grange verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen: 

1. Om u een contract of factuur te kunnen versturen hebben wij uw adres- en e-
mailgegevens nodig. Dit houdt ook in dat we u op de hoogte kunnen houden van 
eventuele activiteiten zoals open dagen etc. 

2. Om contact met u te kunnen opnemen in het geval uw kind ziek is of wanneer overleg 
om een andere reden op zijn plaats is, hebben wij uw contactgegevens nodig. 

3. Om contact met uw kind of met u te kunnen opnemen wanneer uw kind niet komt 
opdagen op een afgesproken tijdstip, hebben wij de contactgegevens van u en van uw 
kind nodig. 

4. Om het bij contract overeengekomen tarief maandelijks bij u te kunnen afschrijven, 
hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. 

 
Op basis van welke grondslag vragen wij u om uw persoonsgegevens? 
Wanneer u met La Grange een overeenkomst sluit, is het verwerken van persoonsgegevens 
vooralle genoemde doelen gebaseerd op de verwerkingsgrond: uitvoeren van een 
overeenkomstwaarbij betrokkene partij is. 
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Moet u ons de persoonsgegevens geven waar wij om vragen? 
Het verschaffen van uw persoonsgegevens is een vereiste om een overeenkomst met u aan te 
kunnen gaan. Als u ons uw persoonsgegevens niet geeft, kan het zo zijn dat we geen 
overeenkomst met u kunnen sluiten. 
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
hun taken. Wij wisselen geen gegevens uit met derden zonder uw toestemming. Wij beveiligen 
uw gegevens goed tegen inbreuk door derden. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Na beëindiging van de overeenkomst heeft La Grange de gegevens niet meer nodig voor het 
uitvoeren van de overeenkomst. Om u nog te kunnen bereiken in het geval van activiteiten of om 
redenen van persoonlijke aard bewaren wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam 
van uw kind na afloop van het contract nog één jaar. De overige gegevens worden binnen twee 
maanden na beëindiging van het contract verwijderd. 
 
Wat zijn uw rechten? 
U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die 
worden verwerkt. Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, niet 
correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren. 
Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of te 
verwerken, kunt u ons vragen te stoppen met de verwerking van uw gegevens (of dat beperken) 
of uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. 
 
Mocht u gebruik willen maken van (een van) bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons 
opnemen via het e-mailadres: info@lagrangezeist.nl. 
 
Heeft u een klacht? 
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt 
u dan contact met ons op via het e-mailadres: lagrange@lagrangezeist.nl. Mocht u er met ons niet 
uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Privacyverklaring? 
De voorwaarden van deze verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke 
wijzigingen in deze verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op onze 
website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen. 
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