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Privacyverklaring stichting Leergeld Land van Cuijk 

 

1. Inleiding  

Stichting Leergeld Land van Cuijk Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan 
allerlei activiteiten op het gebied van school, sport en cultuur. Dus ook kinderen uit 
gezinnen met weinig geld. 
We vergoeden bijvoorbeeld de contributie voor een sport- of muziekvereniging 
en zwemlessen. Maar ook zorgen wij  voor een fiets om naar de middelbare school te 
gaan of een laptop om huiswerk op te maken.  Wij geven geen geld aan de gezinnen. Wij 
betalen de rekening aan de school, sport- of muziekvereniging of instelling.  

Als u een aanvraag bij stichting Leergeld Land van Cuijk doet, hebben wij uw  
persoonsgegevens nodig. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de 
persoonsgegevens. Daarbij beschermen wij uw privacy.  

 

2. Toestemming geven 

Wij verwerken persoonsgegevens van de gezinnen en de kinderen die bij ons een 
aanvraag indienen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die nodig zijn om vast te stellen 
om wie het gaat, bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Verwerken betekent dat 
wij die gegevens verzamelen, lezen, bewerken en in ons computersysteem bewaren.   

In het aanvraagformulier is een vakje waarin u een vinkje kunt zetten. Daarmee geeft u 
aan dat u de privacyverklaring hebt gelezen en toestemming geeft om uw 
persoonsgegevens te verwerken.  

U kunt als u dat wilt uw toestemming intrekken. Dat kan door het sturen van een email 
aan info@leergeldlandvancuijk.nl. 

 

3. Welke gegevens gebruikt heeft stichting Leergeld Land van Cuijk? 

Voornaam en achternaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Adres en woonplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Inkomensgegevens 

Gezinssamenstelling 

Bankrekeningnummer 

Soort vergoeding, organisatie en bedrag 
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4. Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de persoonsgegevens om goed te kunnen beslissen over uw aanvraag.  
Ook gebruiken we de gegevens om u te wijzen op andere organisaties waar u 
vergoedingen kunt aanvragen.   

 

5. Delen gegevens met anderen 

Stichting Leergeld Land van Cuijk deelt de persoonsgegevens met organisaties waarmee 
zij samenwerkt. Dat zijn vooral scholen, leveranciers van producten, (sport)verenigingen, 
Voedselbank, Nationaal fonds Kinderhulp, Jeugdfonds sport en cultuur, Jarige Job, 
bewindvoerders of andere gezinsbegeleiders. Deze ontvangen alleen de noodzakelijke 
gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van de vergoeding.  

 

6. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd en hoe lang worden ze bewaard? 

Stichting Leergeld Land van Cuijk registreert de persoonsgegevens in het 
computersysteem van Vereniging Leergeld Nederland. Medewerkers die daarvoor 
toestemming hebben gekregen kunnen alleen gegevens inzien en verwerken die zij nodig 
hebben voor de uitvoering van hun taak. 

Alle medewerkers van stichting Leergeld Land van Cuijk hebben een 
geheimhoudingsplicht en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.  

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de 
gegevens hebben verzameld en totdat het jongste kind 18 jaar is geworden. 

 

7. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU gebracht? 

Stichting Leergeld Land van Cuijk is alleen actief in Nederland en dus niet buiten de EU. 
De Algemene verordening gegevensbescherming van de EU is van toepassing.  

 

8. Welke rechten hebt u over het verwerken van persoonsgegevens? 

• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke 
persoonsgegevens wij van u verwerken. 

• Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet 
juist zijn, hebt u het recht om deze te laten aanpassen.  

• Het recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben 
voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen 
deze te verwijderen.  

• Het recht van beperking van de verwerking: u hebt het recht om beperking van 
de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen zolang wij onderzoeken: 
- of uw gegevens aangepast moeten worden,  
- of deze onrechtmatig zijn verwerkt,  
- of deze verwijderd moeten worden  
- of als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking,  

• Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens 
die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze.  
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9. Indienen klacht 

Wij vinden het belangrijk dat de gezinnen die wij helpen tevreden zijn. Als u niet 
tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u dat schriftelijk aan ons 
melden. Wij zullen uw klacht dan onderzoeken en u daarover binnen 4 weken schriftelijk 
antwoorden.  

Als er dan geen oplossing is gevonden kunt een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy 

Als u meer informatie wilt hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens of over 
het gebruik van uw rechten kunt u mailen naar info@leergeldlandvancuijk.nl of bellen 
met 06-25594598. 

 

Als deze privacyverklaring verandert melden wij dat op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 


