
De Maltha groep, met al haar entiteiten, hecht groot belang aan uw privacy en betracht 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw gegevens. 

In alle contactmomenten houden wij ons aan de privacy wet- en regelgeving (De wet 

bescherming persoonsgegevens). 

 

Alle door u of door medewerkers van de Maltha groep ingevulde formulieren, 

aantekeningen en andere vormen van notities waarin uw persoonsgegevens kenbaar zijn 

gemaakt, worden door ons gerespecteerd én beschermd. 

 

Uiteraard registreert de Maltha groep uitsluitend wettelijk toegestane gegevens zoals: 

 

- Alle persoonsgegevens van leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

- Alle relevante schoolgegevens betreffende de leerling en zijn/haar 

schoolomgeving, 

 

- Alle informatie van school en derden mits toestemming gegeven is door ouders, 

schriftelijk dan wel mondeling. 

 

De Maltha groep gebruikt uw gegevens voor doeleinden die bij de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens zijn toegestaan, te weten: 

 

- Het verzenden van informatie aan de leerlingen, ouders en derden mits 

toestemming gegeven door de ouder welke gezaghebbende is, schriftelijk dan wel 

mondeling, 

 

- De digitale systemen, maatapplicaties van de Maltha groep welke in eigendom , 

zijn beveiligd met identificaties, 

 

- Het factureren en alle daarmee samenhangende correspondentie en 

communicatie, 

 

- De totale digitale- dan wel schriftelijke gegevens welke binnen de Maltha groep 

aanwezig zijn ten behoeve van de uitoefening van een optimale begeleiding, 

 

- De Maltha groep zal geen informatie met derden delen tenzij opdrachtgever 

hiervoor schriftelijk dan wel mondeling toestemming voor heeft gegeven. 

 

De Maltha groep doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik 

en de opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. De website van Maltha studiecoaching is o.a. beveiligd via 

HTTPS en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt 

verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser 

beschermd zijn. 

De Maltha groep maakt geen gebruik van cookies. 

Op eerste schriftelijk verzoek van een opdrachtgever zal de Maltha groep al uw gegevens 

of dat van uw kind verwijderen. Mocht dit verzoek niet worden gedaan dan blijft onverlet 

dat de Maltha groep alles wat binnen haar macht verwacht mag worden beschermt. U 

zult zich schriftelijk dan wel fysiek moeten kunnen identificeren alvorens de Maltha groep 

op zo een verzoek kan ingaan. 

De Maltha groep bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk 

is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en 

regelgeving is vereist. 


