
Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright      

RT praktijk Miranda Heemskerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil RT praktijk Miranda Heemskerk heldere en 
transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is 
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
RT praktijk Miranda Heemskerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te gaan. RT praktijk Miranda Heemskerk doet 
er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via miranda@rt-praktijkmh.nl.  
  
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
AVG, is Miranda Heemskerk, gevestigd te Boskoop, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 68677197. 

Eigenaar, uitvoerend en bevoegd Remedial Teacher Miranda Heemskerk is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring en 
is te bereiken via: miranda@rt-praktijkmh.nl  

Toestemming ouder/verzorger voor het verwerken van persoonsgegevens 
Voor de verwerking van persoonlijke gegevens dient de ouder/verzorger zijn/haar 
toestemming te geven door het ‘intakeformulier leerling’ voor akkoord te tekenen. Deze 
toestemming kan altijd weer ingetrokken worden, via de mail: miranda@rt-praktijkmh.nl 
  
Gegevensverwerking door RT praktijk Miranda Heemskerk  
RT praktijk Miranda Heemskerk verwerkt persoonsgegevens puur en alleen in dienst van de 
begeleiding van leerlingen van RT praktijk Miranda Heemskerk.  
Ouders/verzorgers en scholen kunnen via het contactformulier op de website of via mail een 
verzoek indienen om in contact te treden met RT praktijk Miranda Heemskerk over de 
diensten die RT praktijk Miranda Heemskerk levert. Zij geven hierbij zelf hun 
persoonsgegevens op zodat contact opgenomen kan worden met hen. Ouders hebben 
tevens de mogelijkheid om RT praktijk Miranda Heemskerk via mail of telefonie te 
benaderen.  
 
Wanneer een leerling wordt aangemeld voor remedial teaching en/of trainingen wordt door 
de ouders/verzorgers een ‘intakeformulier leerling’ ingevuld met NAW-gegevens, 
contactgegevens van de leerling en de school, gezinssituatie en loopbaan op de basisschool. 
Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een 
begeleidingstraject. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen 
onderzoek doen en/of geen adviezen leveren. 
 



Delen van persoonsgegevens met derden 
Zonder uw toestemming deelt RT praktijk Miranda Heemskerk uw gegevens niet met andere 
partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een 
gerechtelijk bevel voor is. 
 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens  
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt RT praktijk Miranda Heemskerk zich aan de 
relevante wetgeving.  
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:  

a. Het maken van een (telefonisch) kennismakingsgesprek en/of voorbereiden van een 
intakegesprek. 

b. Het verlenen van individuele hulp bij achterstanden en problemen op het gebied van 
lezen, spelling, taal en rekenen. De begeleiding richt zich voornamelijk op de leerstof 
van de basisschool. Ook leerlingen in het VO of MBO met achterstanden of hiaten die 
betrekking hebben op deze leerstof worden door RT praktijk Miranda Heemskerk 
begeleid. 

c. In een Handelingsplan worden kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van CITO- en 
methode toetsen verwerkt en tot een plan van aanpak vormgegeven. Na zes weken 
wordt er een tussenevaluatie beschreven en kan het plan van aanpak bijgesteld 
worden. Na 12 weken wordt er een eindevaluatie beschreven en wordt er bekeken 
welke gestelde doelen behaald zijn(kwantitatief en kwalitatief). Tot slot wordt er 
besproken of de begeleiding gecontinueerd wordt, wordt overgedragen of gestopt 
wordt. Dit dossier wordt in een pdf-vorm verstuurd per (beveiligde)mail. 

d. Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers, school, andere 
zorgverleners en leerlingen. In verband met evaluatie-, tussen en/of eindgesprekken.   

e. Het opmaken en verzenden van facturen van remedial teaching en/of trainingen.  
 
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of 
anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te 
communiceren met betrekking tot het begeleidingsverloop.  
 
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 
maanden na ontvangst verwijderd. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. 
 
Bescherming van data digitaal en op papier 
RT praktijk Miranda Heemskerk doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig 
bij mij zijn. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren vindt 
de bescherming van persoonsgegevens plaatst door:  

a) Verwerking van digitale gegevens op een harde schijf worden beschermd door     
een of meerdere verwerkers, zoals een virusprogramma van een internetprovider.  

b) Gegevens op papier worden bewaard in een dossier per leerling. In de dossiers wordt 
de naam van het kind anoniem gemaakt door alleen de initialen te gebruiken. 

c) Zonder uw toestemming deelt RT praktijk Miranda Heemskerk uw gegevens niet met 
andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, 
of er een gerechtelijk bevel voor is. 

d) Voor commerciële doeleinden worden de gegevens nooit gedeeld of gebruikt.  
 



De bewaartermijnen onder de AVG 
RT praktijk Miranda Heemskerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. RT praktijk Miranda 
Heemskerk hanteert de volgende bewaartermijnen:  

a) De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject zowel op papier als 
digitaal.   

b) Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die 
fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.  

c) Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening 
zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop 
van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

d) Gegevens na het einde van het begeleidingstraject worden 1 jaar bewaard, dit om op 
een later moment de begeleiding te kunnen voortzetten indien dit nodig is.   

 
Cookies  
RT praktijk Miranda Heemskerk maakt voor de website geen gebruik van cookies of 
vergelijkbare technieken. Van klanten die mijn website bezoeken worden geen gegevens 
verzameld.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RT 
praktijk Miranda Heemskerk en heeft u het recht om gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik  
beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen.  
U kunt een verzoek van inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miranda@rt-praktijkmh.nl.  
 
Vragen en feedback 
Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met mij opnemen: 
 
RT praktijk Miranda Heemskerk 
Twaalfhoven 3 
2771 VM Boskoop 
miranda@rt-praktijkmh.nl  
 


