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Privacyverklaring: Klassenpost "Wie schrijft die blijft" 
ConcepThink geeft uitvoering aan de campagne Klassenpost "Wie schrijft die blijft". Deze campagne 
vindt ieder schooljaar opnieuw plaats in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Een 
zorgvuldige omgang met school en persoonsgegevens is voor het functioneren van Klassenpost van 
groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en afgeschermd. Hierbij 
houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, 
zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijnde 
Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Daartoe hebben we een functionaris voor 
gegevensbescherming aangesteld. 

Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met jullie persoonlijke en 
schoolgegevens omgaan staat in deze privacyverklaring. We bieden hiermee transparantie over welke 
gegevens we verzamelen en over hoe we die gebruiken. Wanneer scholen deelnemen aan Klassenpost, 
zullen zij persoonsgegevens door ons laten verwerken om de uitvoering van de schrijfcampagne mogelijk 
te maken. Daartoe sluiten we met elke deelnemende school een verwerkersovereenkomst af. 

Verwerker 
In juridische zin is ConcepThink een verwerker die uitvoering geeft aan een opdracht van een 
onderwijsinstelling. Deze opdracht vloeit voort uit een aanmelding voor deelname aan Klassenpost van 
de betreffende onderwijsinstelling middels ondertekening van een onderlinge overeenkomst. Dit betekent 
dat de onderwijsinstelling de verwerkersverantwoordelijke is voor de verwerking van de benodigde 
persoonsgegevens. Onderwijsinstellingen hebben daarmee altijd zeggenschap over de gegevens die 
binnen de uitvoering van de campagne worden verwerkt. 

Welke gegevens verzamelen we 

1. Schoolgegevens 
Dit zijn puur contactgegevens van een potentieel deelnemende school zonder persoonsgegevens 
zoals: schoolnaam, plaats, telefoonnummer en website. 

2. Acquisitiegegevens 
Dit zijn schoolgegevens aangevuld met persoonsgegevens van een specifiek contactpersoon 
binnen de betreffende school zoals: voor- en achternaam van de contactpersoon, inclusief 
telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens worden jaarlijks gebruikt en eventueel aangepast 
om scholen te informeren over de komende schrijfcampagne. Indien gegevens hieruit in een 
periode van twee jaar niet zijn gebruikt, worden deze door ons vernietigd. 

3. Deelnamegegevens 
Dit zijn acquisitiegegevens aangevuld met gegevens die nodig zijn voor het deelnemen aan de 
schrijfcampagne Klassenpost voor het betreffende schooljaar. Deze gegevens zijn terug te 
vinden op het aanmeldformulier op onze website. Dit aanmeldformulier is een overeenkomst met 
de deelnemende school die wordt aangevuld met een onderlinge verwerkersovereenkomst. 

4. Leerling-gegevens 
Voor het deelnemen aan Klassenpost hebben wij enkele persoonsgegevens van leerlingen nodig 
om een koppeling met een eigen schrijfmaatje op een andere school mogelijk te kunnen maken. 
Deze gegevens worden versleuteld en bestaan uit: voor- en achternaam en de klas van de 
betreffende leerling. Dit wordt onderling per school vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. 
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Verzamelen 
Wij verkrijgen onze gegevens via een online of geprint registratieformulier, via onderling telefonisch of  via 
e-mail contact, of een persoonlijke ontmoeting tijdens een evenement of locatiebezoek. De 
persoonsgegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk of door een daartoe verantwoordelijk persoon 
binnen de onderwijsinstelling aan ons verstrekt. 

Verwerken en bewaren 
In het kader van een zo optimaal mogelijke privacybescherming vragen we alleen persoonsgegevens die 
nodig zijn voor het optimaal functioneren van Klassenpost in het betreffende schooljaar. De verzamelde 
persoonsgegevens worden niet doorverkocht of ingezet voor andere commerciële doeleinden die niet 
direct onder de operationele activiteiten van Klassenpost vallen. 

1. Schoolgegevens 
Deze niet gepersonaliseerde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de 
doelen te realiseren waarvoor deze gegevens voor Klassenpost worden bewaard. 

2. Acquisitiegegevens 
Deze gegevens worden verzamelt en gebruikt voor de onderlinge communicatie over de nieuwe 
schrijfcampagne. 

3. Deelnamegegevens 
Dit zijn gegevens die nodig zijn om deelname aan Klassenpost mogelijk te maken. Deze 
gegevens worden voor het betreffende schooljaar gebruikt voor de uitvoering van de 
schrijfcampagne. Deze gegevens worden voor de logistieke verwerking gedeeld met een derde 
partij voor de postverzending naar de scholen. Deelnamegegevens worden verzameld middels 
het aanmeldformulier en jaarlijks vernieuwd. Dit aanmeldformulier geldt als opdrachtbevestiging 
voor deelname aan Klassenpost voor het betreffende schooljaar. Deze gegevens worden door 
ons zorgvuldig opgeslagen en na deelname nog zeven jaar bewaard. 

4. Leerling-gegevens 
De persoonsgegevens van leerlingen zijn nodig om leerlingen te kunnen verbinden met een 
eigen schrijfmaatje. Deze door ons versleutelde gegevens worden voor een schooljaar gebruikt. 
Deelnemende scholen vernietigen deze gegevens direct na afloop van de schrijfcampagne. 
ConcepThink vernietigd de gegevens drie maanden na afloop van de betreffende 
schrijfcampagne. Daarover wordt een en ander schriftelijk vastgelegd in een onderlinge 
verwerkersovereenkomst met de deelnemende scholen. 

Rechten 
Indien wij jullie gegevens moeten verwijderen of wanneer jullie inzage willen hebben in jullie gegevens of 
als er vragen of klachten over de verwerking van jullie gegevens zijn, dan kun je contact met ons 
opnemen door een e-mail naar ons te sturen aan: info@concepthink.nl 

Op onze website staan een aantal links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van 
toepassing op deze andere websites. ConcepThink is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze 
websites met jullie persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, 
van de website die je bezoekt. 

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij 
grote wijzigingen zullen wij jullie daarover informeren via mail, het deelnamereglement, of via onze 
website. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de homepage van Klassenpost. In de 
privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 


