Privacybeleid ouderraad Sint-Ritacollege
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom informeren we u graag over hoe we met uw informatie omgaan en waarom.
Ouderraad Sint-Ritacollege is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Hebt u vragen of is er iets niet
duidelijk? Geef dan een seintje op bestuur@ouderrita.be.
Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website (bv. browsertype, duur van het bezoek,
gebruikte pagina’s) via Google Analytics. Deze informatie gebruiken wij om onze website verder te optimaliseren. Met
deze gegevens kunnen wij u niet identificeren.
Om communicatie en informatie van ouderraad Sint-Ritacollege te ontvangen, moet u zich aanmelden en uw naam en emailadres aan ons doorgeven. Deze komen dan terecht in onze mailinglijst, die we uitsluitend gebruiken voor het
versturen van uitnodigingen, verslagen en nieuws van de ouderraad, of voor communicatie met betrekking tot
activiteiten van de ouderraad. De uitnodiging om u aan te melden, ontvangt u via het digitaal communicatieplatform van
de school bij aanvang van het nieuwe schooljaar. U kan zich ook aanmelden via bestuur@ouderrita.be.
U kan zich te allen tijde uitschrijven uit de communicatie van de ouderraad via de link die is opgenomen in onze
nieuwsbrieven, of door een mail te sturen aan bestuur@ouderrita.be.
De grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is enerzijds om aan een overeenkomst te voldoen (het
beantwoorden van uw vragen) en anderzijds op basis van uw expliciete toestemming (onze communicatie, nieuws,
uitnodigingen etc. zal u enkel ontvangen als u hiernaar hebt gevraagd via uw aanmelding).
Cookies
Deze website is gebouwd met de website- en webhostingdienst Weebly. Weebly plaatst automatisch een cookiemelding op websites die bezocht worden vanop een Europees IP-adres. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden
die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt
om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in
hoeft te voeren.
De cookie-melding verschijnt enkel op de eerste pagina die u bezoekt op onze website en er worden geen cookies
geplaatst tot wanneer u deze melding aanvaardt. De cookie-melding bevat een link naar youronlinechoices.eu waar u als
bezoeker informatie kan vinden over cookies en de stappen die u kan ondernemen om uw privacy op het internet te
beschermen.
Bescherming en integriteit van uw gegevens
De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot bestuursleden van ouderraad Sint-Ritacollege die
instaan voor de communicatie en dienstverlening aan u. Deze bestuursleden engageren zich om op een vertrouwelijke
manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan en de beveiliging ervan te verzekeren, bv. door het gebruik van
wachtwoorden.
Wij houden uw persoonlijke gegevens niet langer dan één jaar bij.
Ouderraad Sint-Ritacollege zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen voor
commerciële doeleinden. Het is wel mogelijk dat we deze gegevens inladen in externe tools (bv. MailChimp) voor het

verzenden van nieuws en informatie. De school, Sint-Ritacollege Kontich, heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens
indien deze via het digitaal communicatieplatform van de school werden verzameld.
Uw rechten
U kan te allen tijde uw bewaarde gegevens inkijken, laten verbeteren, opvragen en laten verwijderen. Geef daarvoor
een seintje op bestuur@ouderrita.be en we doen het nodige om u zo goed en snel mogelijk verder te helpen. Ons
postadres is: Ouderraad Sint-Ritacollege, Pierstraat 1, 2550 Kontich.
Mocht u toch een klacht hebben, dan kan u ten rade gaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Inhoud website
Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Ouderraad Sint-Ritacollege stelt deze
website en de inhoud ervan ter beschikking “as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct,
volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit
uit of in verband met het gebruik van deze website.
Intellectuele eigendom en copyright
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van ouderraad Sint-Ritacollege. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden
aangevraagd via bestuur@ouderrita.be.
Deze website bevat ‘links’ naar andere websites en informatie van andere auteurs. Ouderraad Sint-Ritacollege is op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-praktijken van die andere websites of auteurs.
Vanzelfsprekend behoort het auteursrecht enkel de auteur toe en maakt de ouderraad geen enkel aanspraak op deze
informatie. De auteur heeft ten allen tijde het recht de publicatie van deze presentaties te stoppen.

