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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): 

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/recht

en-van-betrokkenen#is-een-privacyverklaring-volgens-de-avg-verplicht-6253 

Samenvatting gegevensverwerking 
Het digitale aanmeldformulier bevat de gegevens van ouders en leerling om in geval van nood de 
ouders te kunnen bereiken. De mailadressen van ouders en/of leerling worden ook gebruikt om 
informatie te verstrekken over de online begeleiding. Deze gegeven worden digitaal verwerkt door 
<https://nl.formdesk.com>. Een jaar na de laatste aanwezigheid van de leerling online of op De Burcht 
worden alle gegevens van de leerling en ouder vernietigd. Via het digitale aanmeldformulier wordt 
akkoord gevraagd voor deze Privacy Verklaring. 
De aanwezigheid van de leerling bij de huiswerkbegeleiding wordt vastgelegd om in geval van een 
Covid-19 besmetting contact op te kunnen nemen met de op hetzelfde moment aanwezige leerlingen. 
Tijdens het online huiswerkbegeleiden kunnen foto’s van leerlingen gedeeld worden via Whatsapp. Dit 
wordt gedeeld met de Stuka Thuiswerkbegeleiding telefoon en niet direct met de begeleiders.  

Rechten leerlingen en ouders 

De ouders hebben ten alle tijde het recht hun inschrijfformulier in te zien, te corrigeren of in te trekken. 
Dit recht geldt ook voor het aanwezigheidsformulier. Aanmerkingen of klachten omtrent de vastlegging 
en verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan bovenstaand telefoonnummer of 
email adres. 
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Doeleinden en rechtsgrond 

STUKA is een stichting die gratis huiswerkbegeleiding verzorgt in de Haagse Schilderswijk. Deze 
huiswerkbegeleiding wordt wekelijks gegeven in buurthuis de Burcht voor scholieren van groep 8 
basisschool tot en met de laatste klassen van de middelbare school. Tegenwoordig wordt ook online 

huiswerkbegeleiding aangeboden. 

Van deze minderjarige leerlingen wordt een aantal persoonlijke gegevens gevraagd en bij de inschrijving 
vastgelegd in de administratie van de Stichting. Het betreft hier geen ‘bijzondere’ of ‘strafrechtelijke’ 
gegevens, slechts ‘gewone’ zoals dit omschreven is in het AVG. STUKA legt deze gegevens vast voor een 

vijftal doelen: 

1) Contact met ouders in verband met calamiteiten, begeleiding huiswerk, verstoring gang van 
zaken door leerling. 

2) Bezetting van locatie 
3) Bepaling servicegebied, scholen en hulpvraag van leerlingen 

 
Ook worden er gegevens van de begeleiders vastgelegd met de volgende doelen: 

4) Contact met begeleiders voor planning 
5) Bepaling inzetbaarheid verschillende vakgebieden 
 

De inzage van deze gegevens is vrij en alleen vrij voor de bestuursleden van de stichting STUKA. De 
gegevens worden alleen in Nederland verwerkt op de onderstaande manier 

Gegevens en verwerking 

Gegevens doeleinde 1) 
Bij de inschrijving van de leerling moet 1 ouder aanwezig zijn. Hierbij worden van de leerling in het 

digitale aanmeldformulier  de volgende gegevens vastgelegd: 

Voornaam leerling 
Achternaam leerling 
Mailadres leerling 
School 
Voornaam ouder/voogd 
Achternaam ouder/voogd 
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Telefoonnummer ouder/voogd 
Mailadres ouder/voogd 

Gegevens doeleinde 2) 
Bij de aanvang van de begeleiding wordt er op het aanwezigheidsformulier de volgende gegevens 
vastgelegd: 

Voornaam leerling 
Achternaam leerling 

Gegevens doeleinde 3) 
Via het digitale aanmeldingsformulier worden ook de volgende gegevens vastgelegd: 

School type 
Leerjaar 
Gewenste begeleiding 
Bijzonderheden ten aanzien van begeleiding 

Gegevens doeleinde 4) en 5) 
Voor het planning van de begeleidingen  wordt van de begeleiders de volgende gegevens vastgelegd: 

Voornaam begeleider 
Achternaam begeleider 
Telefoonnummer begeleider 
E-mailadres begeleider 
Inzetbare vakgebieden 
 

Note: voor het kenbaar maken van de geplande begeleiders op de STUKA website worden slechts de 

voornamen van de begeleiders gehanteerd. 

Verwerking en bewaartermijnen 

De informatie uit het aanmeldformulier wordt verwerkt door <https://nl.formdesk.com> en gebruikt 
voor het contact met leerlingen en ouders voor het delen van informatie over de huiswerkbegeleiding of 
direct contact in verband met calamiteiten. Verstrekken van informatie aan de ouders en leerlingen over 

de huiswerkbegeleiding gebeurd door middel van een email account bij Google (gmail).  
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De aanwezigheid van leerlingen en begeleiders wordt vastgelegd om een overzicht krijgen van de 

bezettingsgraad door het jaar heen. Ook wordt de aanwezigheidslijst gebruikt om te bepalen welke 
gegevens vernietigd moeten worden na verloop van tijd. 

Statistische data (niet gerelateerd aan leerlingen) wordt verwerkt om een beeld te krijgen van de 

bezetting en de vraag naar kennis bij de begeleiders van bepaalde vakken. Dit wordt meegenomen in 
het maken van het rooster voor de begeleiders. Ook kan deze statistische data gebruikt worden voor het 
ondersteunen van subsidieaanvragen. 

Online huiswerkbegeleiding 

Online huiswerkbegeleiding wordt door Stuka aangeboden via de applicatie Zoom. Zoom geeft de 
mogelijkheid om anoniem deel te nemen. De leerlingen nemen deel aan de begeleiding door hun 
voornaam te delen. De host begeleider laat de leerling toe op basis van hun voornaam.  Tijdens het 
online begeleiden kunnen leerlingen foto’s van het huiswerk delen via Whatsapp. Hiervoor wordt een 

Stuka telefoon gebruikt die in het bezit is van een bestuurslid. Telefoon gegevens van de leerlingen 
worden dus niet met de begeleiders gedeeld.  
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