
 

 

 

 

Privacy Policy MijnPfS  

 

Playing for Success (PfS) Tilburg werkt met een digitaal systeem MijnPfS. In MijnPfS worden een 
aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, tussenevaluatie en 
eindevaluatie. 

PfS Tilburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacy Policy wil PfS Tilburg heldere en transparante informatie geven over hoe wordt 
omgegaan met persoonsgegevens van uw kind. PfS Tilburg doet er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met deze gegevens. 

PfS Tilburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat PfS Tilburg in ieder geval:  

Ø Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. 

Ø Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig 
zijn  

Ø Vraagt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is  
Ø Passende en technische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is 
Ø Geen persoonsgegeven doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is. 

 
Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van deelnemers worden door PfS Tilburg verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 

• Administratieve doeleinde 
• Communicatie over de opdracht of uitnodigingen 
• Informeren over de voortgang 

Voor de bovenstaande doelstelling kan PfS Tilburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

1) De persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene; 
- De persoonsgegevens worden verstrekt aan: Playing for Success Tilburg en spelen slechts een rol in 
de driehoek:  ouder(s)/verzorger(s), school, Playing for Success Tilburg  
 



2) Het leerdoel en achtergrondinformatie t.a.v. het leerdoel 
- Vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie. Unieke succeservaringen opdoen in een 
inspirerende omgeving. Voorkomen en uiteindelijk verminderen van schooluitval. 
 
Welke toestemmingen  worden er gevraagd bij Playing for Success Tilburg? 
 
1) Toestemming publicatie foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten en 
betrokkene; 
 
2) Toestemming voor verzenden informatie over de deelnemer aan betrokkene. 

 
Stroom persoonsgegevens: 
 
In het stroomschema staat de doelbinding en de fase waarin / welke  persoonsgegevens gebruikt 
worden. 
 

FASE ACTIVITEIT SOORT  GEGEVENS DOEL VAN 
GEGEVENS 
VERSTREKKING 

STAP 1 School selecteert 
deelnemers aan Playing 
for Success Tilburg 
 

  

STAP 2 School overlegt met 
ouders over deelname 
van hun kind aan PfS 
Tilburg 
 

 Informatie geven en 
toelichting geven op 
het project 

STAP 3 Bij akkoord deelname  
ouders en leerling laat 
school de ouders het 
oudercontract tekenen. 
School upload het 
oudercontract in ‘Mijn 
PFS’. 
School vult verder  de 
gegevens in die ‘Mijn 
PFS’ vraagt. 
 

Oudercontract: 
Naam kind en school, 
groep, telefoon 
ouder, noodnummer, 
e-mailadres, adres, 
aanvullende 
informatie, 
verwachting en 
toelichting leerdoel 
vanuit ouders, welke 
dag het kind kan, 
Voorwaardes t.a.v. 
publicaties, 
aanwezigheid en 
vervoer.  
Aanvullend vanuit 
Mijn PFS: 
Leerdoel vanuit 
school, aanvullende 
informatie vanuit 
school 

Groepsindeling 
maken op basis van 
evenwichtige 
verdeling, contact 
met ouders over een 
informatieavond en 
communicatie rond 
bijeenkomsten. 
 
Telefoonnummer 
voor snel contact b ij 
calamiteiten 
 
Toestemming tot 
publicatie op social 
media 



STAP 4 Tussenevaluaties 
(bijeenkomst 3 en 7) 

Een kort verslag van 
de vorderingen m.b.t 
de leerdoelen gaat 
naar school en 
ouders. 
 

School en ouders op 
de hoogte brengen 
van de vorderingen. 

STAP 5 Certificaat Naam en achternaam 
van de deelnemer  
 

Mooi vormgegeven 
certificaat genereren. 

STAP 6 Eindevaluatie Een kort verslag van 
de vorderingen m.b.t 
de leerdoelen gaat 
naar de ouders en 
leerkracht. 

School en ouders op 
de hoogte brengen 
van de vorderingen. 

STAP 7 Presentaties Filmpresentaties 
worden 
gepresenteerd op de 
afsluitende avond 

Ondersteunen van 
een pakkende 
presentatie voor de 
deelnemer. 

 

Uw persoonsgegevens worden door PfS Tilburg opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende een looptijd van de deelname met een maximale duur van 1 kalenderjaar. 

Minderjarigen 

PfS Tilburg verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Beveiliging 

PfS Tilburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens PfS Tilburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan. 

• PfS Tilburg hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; 
• PfS Tilburg zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
• Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
• De maatregelen worden regelmatig getest; 
• Eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw privacy 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door PfS Tilburg. Mag PfS uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 



Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt PfS u hierover 
direct contact op te nemen. Mocht er voor u geen passende oplossing worden gevonden dan is dat 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hee neem dan contact 
gerust contact op.  

 

Contactgegevens:  

Playing for Success Tilburg 

Bezoekadres Leercentrum: Goirleseweg 34 in Tilburg. 

Leerkracht: Annette Eikenaar a.eikenaar@playingforsuccesstilburg.nl 

Centrummanager: Engelbert Zoontjens e.zoontjens@playingforsuccesstilburg.nl  

 


