
Stichting Tabijn is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen, kinderen 
in de opvang, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers. Wij streven ernaar deze gegevens te beschermen en te 
respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd. 
Wij informeren u graag over de wijze waarop Tabijn de privacy van haar leerlingen beschermt.
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Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze 
functionaris bewaakt of de organisatie de privacywetgeving goed na-
leeft en geeft advies omtrent privacy-gerelateerde zaken. Tevens wordt 
deze functionaris betrokken bij eventuele datalekken. 

Verzamelen van persoonlijke gegevens 
Wanneer er contact met ons opgenomen wordt via correspondentie (denk aan aanmeld-
formulieren), per telefoon en via onze website(s) verzamelen wij persoonlijke gegevens. 
Daarnaast verzamelen wij gegevens over medewerkers van onze organisatie, sollicitan-
ten, leveranciers en samenwerkingspartners. 
Een kindcentrum van Tabijn beschikt over persoonlijke gegevens van leerlingen en kinderen in de op-
vang. Deze gegevens hebben wij nodig om hen goed te kunnen begeleiden en goed onderwijs te kunnen 
geven. De gegevens worden ook opgeslagen voor de administratieve organisatie van een kindcentrum. 
Welke soorten persoonlijke gegevens worden verzameld? 

Tabijn verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderwijs en de kinderopvang. 
Dat gaat dan om gegevens als voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresge-
gevens, telefoonnummer, factuurgegevens en een e-mailadres. 
De meeste gegevens over leerlingen komen van ouders (denk aan de inschrijving op school of bij de op-
vang), maar ook leerkrachten, pedagogische medewerkers en ondersteunend personeel leggen gegevens 
vast. Denk hierbij aan cijfers en ontwikkelingen. Daarnaast worden er bijzondere persoonsgegevens ge-
registreerd, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling of kind in de opvang (bijvoorbeeld 
medische gegevens).  

Verwerkingsactiviteiten 
Met alle externe partijen die namens Tabijn gegevens van leerlingen of kinderen ver-
werken (zoals software leveranciers) maken we afspraken over de wijze waarop deze 
partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens 
van haar leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.
Gegevens van leerlingen worden op het kindcentrum opgeslagen in het digitale leer-
lingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd. De toegang tot de persoonsgegevens 
is beperkt tot medewerkers van onze kindcentra. 
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Het gebruik van persoonlijke gegevens 
Stichting Tabijn gebruikt persoonsgegevens van leerlingen, van kinderen in de opvang en hun ouders/ 
verzorgers voor de volgende doelen: 

• het geven van onderwijs, het bieden van opvang, het begeleiden en ondersteunen van leerlingen en  
kinderen in de opvang en het geven van studieadviezen;

• het verkopen, geven, lenen of beschikbaar maken van leermiddelen;
• het bekend maken van informatie over Tabijn, haar leerlingen en kinderen in de opvang, bijvoorbeeld 

in de ouderportalen (webbased) van Tabijn;
• het bekendmaken van de activiteiten van Tabijn, bijvoorbeeld in de ouderportalen (webbased) van 

Tabijn;het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, lesgelden, opvangvergoedingen 
en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en activiteiten, en ook het eventueel uit handen 
geven van dergelijke vorderingen aan derden;

• het behandelen van geschillen ;
• het uitoefenen van accountantscontrole;
• het contact (onder)houden met oud-leerlingen van Tabijn;
• de uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting van Tabijn.

De persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden gebruikt voor de volgende categorieën 
van verwerking: 
• sollicitanten
• personeelsadministratie
• salarisadministratie
• uitkering bij ontslag
• pensioen en vervroegde uittreding
• beheer, beveiliging en ICT-toepassingen 

Sollicitatie 
Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelen wij de gegevens die 
ons door de sollicitant worden verstrekt. 

Beveiliging en bewaartermijn 
De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor u én voor ons. 
Wij hebben daarom diverse technische en organisatorische maatregelen 
genomen. Zo maken wij gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, 
beveiligde servers, hebben wij afspraken gemaakt met onze IT-leveranciers 
en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. 
We slaan persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om het doel 
waarvoor de gegevens zijn verzameld te vervullen. Wanneer de verzamelde 
persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, verwijderen wij deze op een 
veilige manier. Gegevens van sollicitanten worden voor een periode van vier 
weken bewaard. Voor de overige gegevens hanteert Tabijn de wettelijk vast-
gestelde bewaartermijnen. 



Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Tabijn behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De geldige versie 
is altijd te vinden op onze website www.tabijn.nl.

Contact
Stichting Tabijn 
De Trompet 1960
1967 DB Heemskerk
tabijnbureau@tabijn.nl

De privacyverklaring van Tabijn is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2020. 

Verstrekking aan derden 
Wanneer daartoe een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang bestaat 
kan Stichting Tabijn de persoonsgegevens verstrekken aan derden. Wij de-
len, verkopen, verhuren of verhandelen persoonlijke gegevens/informatie 
niet met derden zonder toestemming. 

Rechten betrokkenen 
Iedereen heeft bij Stichting Tabijn de volgende rechten met betrekking tot persoon-
lijke gegevens: 

• het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens aan te vragen die Tabijn van eigen zoon/ 
dochter en ouders/verzorgers heeft;

• het recht om Tabijn te verzoeken de persoonlijke gegevens van eigen zoon/dochter te corrigeren als 
deze onjuist of verouderd zijn;

• het recht om te verzoeken dat de persoonlijke gegevens van eigen zoon/dochter worden verwijderd 
wanneer het voor Tabijn niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;

• het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te 
trekken;

• het recht om Tabijn te verzoeken om de persoonlijke gegevens van eigen zoon/dochter door te  
geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of 
contract;

• het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen in het geval er een geschil is 
met betrekking tot de juistheid of verwerking van de persoonlijke gegevens van eigen zoon/dochter;

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het geval dat de  
gegevensverwerking gebaseerd is op legitiem belang en/of direct marketing.
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