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Privacy statement voor aanvragen spreekbeurtpakket 

 

 
Eurowijs en jouw privacy 

Je kunt erop vertrouwen dat je persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Wij vinden het belangrijk dat het 

duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, lees je in dit Privacy 

statement. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Denk bijvoorbeeld 

aan je naam, adresgegevens en emailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ 

genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens. 

 

Waar hebben we deze gegevens voor nodig? 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het spreekbeurtpakket te verzenden en een e-mailbericht te 

verzenden ter bevestiging. 

  

Van wie verwerken we persoonsgegevens?  

Eurowijs verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers van het Eurowijs spreekbeurtpakket.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Wanneer je een spreekbeurtpakket aanvraagt vragen we de volgende gegevens van je: 

Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en het aantal kinderen in je klas.  

 

Op basis van welke grondslag verwerken we je gegevens? 

Door een spreekbeurtpakket aan te vragen geef je éénmalig toestemming voor het verwerken van je gegevens voor 

bovengenoemde doel.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? 

Eurowijs is onderdeel van de Volksbank. De Volksbank N.V. (de Volksbank) voert een multimerkenstrategie met ASN 

Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Dit zijn alle ondernemingen die behoren tot de groep van de Volksbank. Wij 

zullen jouw persoonsgegevens nooit delen met één van de merken van de Volksbank.  

We maken gebruik van een verwerker, Onderwijsinformatie.nl, die voor ons de spreekbeurtpakketten verzendt. Met 

deze verwerker hebben we de juiste contracten gesloten om te zorgen dat de gegevens veilig zijn en dat de 

verwerker de gegevens voor geen ander doel mag gebruiken. De Volksbank is daarbij de (eind)verantwoordelijke 

voor het verwerken van je persoonsgegevens.  

Hoe borgen we jouw privacy? 

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan zorgvuldig met je data om, gebruiken dit éénmalig voor de 

verzending van het spreekbeurtpakket, en verkopen jouw data nooit door. Bij de Volksbank hebben we een Privacy 

Officer en meerdere medewerkers Privacy. Zij zien erop toe dat  de privacyregelgeving- en bescherming worden 

nageleefd. Deze medewerkers Privacy werken op verschillende plekken in de organisatie en zijn daar aanspreekpunt 

op het gebied van privacy. De Privacy Officer is de interne toezichthouder en het centrale aanspreekpunt voor de 

organisatie en de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We verwerken niet meer 

persoonsgegevens dan noodzakelijk en we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld 

hebben. We bewaren je persoonsgegevens niet. Wel behouden we de meta data in verband met rapportage 

doeleinden. Deze zijn echter niet te herleiden naar jou als persoon. 

  

mailto:info@eurowijs.nl
https://www.devolksbank.nl/privacy-1/entiteiten-de-volksbank-n.v..html
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Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene 

verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming.  

Vragen en inlichtingen 

Heb je vragen over dit Privacy statement of wil je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken? 

Neem dan contact op via: info@eurowijs.nl of via: 

Eurowijs 

t.a.v. Hilde Krens 

Antwoordnummer 4012 (geen postzegel nodig) 

3500 VB  Utrecht 

 

Ook voor klachten kun je ons op deze manier bereiken. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 
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