Privacyreglement
In 2000 verscheen de wet Bescherming Persoonsgegevens. Die was zo ontoegankelijk voor het
onderwijs dat de Besturenraad op basis van die wet een convenant heeft opgesteld, speciaal voor
het onderwijs: ’Bescherming leerling-, deelnemer- en studentgegevens op de scholen en
instellingen.’ Dit convenant voldoet aan alle wettelijke richtlijnen en is ook teruggekoppeld naar de
minister van OCW. Op basis van dat convenant heeft de CVO Groep nu haar eigen afspraken
rondom privacy vastgelegd in het Privacyreglement. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op
leerlingengegevens, en dus niet op personeelsgegevens.
Verwerking persoonsgegevens
Binnen het onderwijs worden persoonsgegevens van leerlingen verwerkt om diverse redenen:
1. Voor het onderwijsproces zelf; er worden resultaten bijgehouden (bv. cijfers) en informatie
opgenomen voor de begeleiding van de leerling;
2. Voor de organisatie van het onderwijs; voor de communicatie met ouders en leerlingen
worden gegevens opgeslagen in het leerlingvolgsysteem;
3. Om administratieve redenen; denk daarbij aan het doorgeven van bijvoorbeeld de
examenresultaten aan DUO en aan pasfoto’s voor het leerlingvolgsysteem en de schoolpas.
Alle opgeslagen gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor personen die
de gegevens nodig hebben voor de bovengenoemde redenen. Alle medewerkers van de school
hebben geheimhoudingsplicht zoals beschreven in de cao voor het Voortgezet Onderwijs.
Er zijn ook externe bedrijven en instellingen die deze persoonsgegevens verwerken omdat zij de
digitale systemen leveren, de leermiddelen verstrekken, de schoolfoto’s maken, etc. Met deze
bedrijven worden bewerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over
het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Hiermee wordt de bescherming van de
persoonsgegevens van de leerlingen gewaarborgd.
Alle hierboven genoemde zaken geven de school een rechtvaardigingsgrond voor het bijhouden van
de persoonsgegevens van uw zoon of dochter, hetzij omdat wij als school verplicht zijn die
gegevens bij te houden (artikel 8c Wpb) dan wel dat de school daarvoor een gerechtvaardigd
belang heeft (art. 8f Wpb). Voor die zaken hoeft de school de ouders geen toestemming te vragen
voor het bijhouden en verzamelen van persoonsgegevens.
Publicatie foto's/filmbeelden
Ten behoeve van publicitaire doeleinden worden regelmatig foto's en/of video's van
schoolactiviteiten gemaakt die getoond/afgedrukt worden op bijvoorbeeld onze website,
Facebookpagina en in brochures en/of folders enz. van onze school en scholengroep. Uw zoon of
dochter kan op deze beelden te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Wij plaatsen geen beelden waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
U heeft het recht om publicatie van beeldmateriaal te weigeren op basis van de wet op de privacy.
Via WIS Collect (het systeem dat ook de ouderbijdrage afhandelt) kunt u toestemming verlenen
dan wel onthouden. U ontvangt begin september een mail hierover.

