Privacy policy
Gerichte berichten faciliteert de online communicatie tussen organisaties en personen. De
bijbehorende privacy policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten
vertrouwelijkheid en veiligheid. Hieronder wordt de privacy policy toegelicht. Mocht u na
het lezen ervan nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen via
infodesk@derolfgroep.nl.

Organisatie
Gerichte Berichten is een handelsnaam van de Rolf groep, gevestigd in Ochten, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11 02 00 71.

Opslag persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van Gerichte berichten is het noodzakelijk om gebruikers te
kunnen identificeren. Hiervoor wordt het emailadres, de naam en een wachtwoord van een
ouder opgeslagen. Van een leerling wordt alleen de voornaam en de achternaam
opgeslagen. De opgeslagen gegevens van een leerkracht betreffen het emailadres, de
voornaam en de achternaam.

Instellingen/cookies
Om gebruik te maken van Gerichte berichten dient de browser op de computer van de
gebruiker cookies van Gerichte berichten te accepteren. In de cookies worden
sessiegegevens opgeslagen zoals een gebruikersidentificatie en laatst gebruikte instellingen.

Gebruik gegevens door gebruikers zelf
Het opslaan van gegevens gebeurt ten behoeve van de gebruikers. Dit kunnen medewerkers
van school als ouders en/of leerlingen zijn. Gebruikers zijn verplicht om bepaalde
persoonsgegevens in te vullen.

Gebruik/inzien gegevens door derden
Gerichte berichten zal de opgeslagen gegevens nooit aan derden verschaffen, tenzij wij door
wettelijke bepalingen verplicht zijn dit te doen. De enige partijen die in een of andere vorm
toegang hebben tot de gegevens zijn de gebruikers zelf.

Instellingen/cookies
De instellingen die in cookies op de browser opgeslagen worden, worden ingezet om het
gebruiksgemak te verhogen. Zo hoeft niet elke keer opnieuw de gebruikersnaam te worden
ingevoerd en worden bepaalde keuzes onthouden voor een volgend bezoek aan die pagina.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens/logfiles worden door Gerichte berichten geanalyseerd op het
eventueel voorkomen van systeemfouten en performance---issues, met als doel de kwaliteit
te verbeteren.

Verwijderen van gegevens
Gebruikers(ouders) kunnen op verzoek elk moment hun eigen persoonsgegevens laten
verwijderen door Gerichte berichten. Gerichte berichten verwijdert alleen op verzoek van
een schooldirectie gegevens van een leerling of leerkracht.

Vragen?
Stuur uw vraag naar infodesk@derolfgroep.nl.

