Privacyverklaring Onderwijs
Buitenpost, oktober 2020

Het Lauwers College onderkent het belang van privacy en handelt naar de
Europese wetgeving betreffende dit onderwerp, zoals is beschreven in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze
privacyverklaring staat onder meer hoe het Lauwers College omgaat met
persoonsgegevens en de beveiliging ervan.

Privacyverklaring
20 september 2020

Verwerken persoonsgegevens
De Stichting Lauwers College maakt gebruik van persoonsgegevens voor de organisatie van het
onderwijs en is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens van
leerlingen, ouders/verzorgers (ouders), en van medewerkers die aan de school zijn verbonden.
Onder verwerken wordt verstaan: opslaan, raadplegen, delen, wijzigen, enz. Het verwerken van
persoonsgegevens door het Lauwers College is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:






Toestemming van de betrokken persoon
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of uitoefening van openbaar gezag.

Het Lauwers College zorgt voor een goede beveiliging van deze persoonsgegevens en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, toegang door onbevoegden, ongewenste publicatie
en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Medewerkers die toegang hebben tot deze
persoonsgegevens zijn hiervoor geautoriseerd en worden gehouden aan geheimhouding en
bescherming van deze gegevens. Er wordt structureel gewerkt aan privacy bewustwording onder
de medewerkers van het Lauwers College.

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt
Het Lauwers College gebruikt de persoonsgegevens van leerlingen en ouders voor de volgende
doelen:
 De organisatie van en het geven van onderwijs;
 De uitvoering en organisatie van school gerelateerde activiteiten;
 Het leren en begeleiden van leerlingen;
 Het beschikbaar stellen van leermiddelen en verstrekken van informatie hierover;
 Het bekend maken van informatie voor en over leerlingen, deelnemers of studenten (bijv. de
eigen website);
 Het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen of vergoedingen;
 Het behandelen van geschillen;
 Het aanvragen van bekostiging
 Het sluiten van overeenkomsten met samenwerkingsverbanden;
 Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 Het onderhouden van contacten met ouders, (oud-) leerlingen;
 De uitvoering of toepassing van wetten, het voeren van juridische procedures;
 Het bewaken van de veiligheid binnen school en het schoolterrein alsmede de bescherming
van eigendommen van school, leerlingen, medewerkers en bezoekers;
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Zonder de benodigde persoonsgegevens kan het Lauwers College redelijkerwijs niet voldoen aan
de taken die haar door de wetgever zijn opgedragen.
Het Lauwers College beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot datgene wat minimaal
nodig is om alle schooltaken te kunnen uitvoeren en beperkt het aantal medewerkers met
toegang tot deze gegevens tot een werkbaar minimum.
Het Lauwers College neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee wordt bedoeld: er vindt geen
profilering plaats en er worden geen besluiten genomen door systemen of computerprogramma’s
zonder menselijke tussenkomst.

Beeldmateriaal
Het Lauwers College vraagt betrokkenen altijd toestemming voor het maken en gebruik van
foto’s en videobeelden die worden gemaakt voor publicatie. Geen expliciete toestemming
betekent: geen publicatie.
Het Lauwers College is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat door ouders of leerlingen is
gemaakt. Ouders/ verzorgers en leerlingen worden dringend verzocht om zeer terughoudend te
zijn met het vervaardigen van beeldmateriaal en dit ook niet te verspreiden, op welke wijze ook.
Dit om te voorkomen dat beeldmateriaal zonder toestemming op bijvoorbeeld het internet
wordt gedeeld.

Externe verwerking van persoonsgegevens
Voor het onderwijsproces maakt het Lauwers College gebruik van andere organisaties. In de
eerste plaats betreft dit leveranciers bijvoorbeeld leveranciers van leerlingvolgsysteem en
leermiddelen.
Verder delen wij persoonsgegevens de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV), de
leerplichtambtenaar, de instellingsaccountant, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente en
het ministerie van OCW (DUO). In veel gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens
met deze organisaties te delen.
Met de externe verwerkers zijn afspraken gemaakt om de te verwerken persoonsgegevens te
beschermen en te beveiligen. De afspraken zijn in een verwerkersovereenkomst vastgelegd. Het
Lauwers College heeft hiervoor een register opgesteld. Zo worden persoonsgegevens niet zonder
wettelijke grondslag gedeeld met derde partijen of voor andere doeleinden dan hiervoor
genoemd.
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Bewaartermijnen
Het Lauwers College bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Het Lauwers College hanteert hiervoor de
bewaartermijnen zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW. De belangrijkste zijn:
 Gegevens leerlingenadministratie (SOMToday) 5 jaren na uitschrijving leerling
 Gegevens examens 6 maanden na vaststelling van de uitslag
In een protocol bewaar- en vernietigingsbeleid legt de school vast welke organisatie hiervoor
nodig is.

Rechten van ouders/verzorgers en leerlingen
Betrokkenen hebben de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in deze persoonsgegevens;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van (bijvoorbeeld) verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van eerder gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
(als de verwerking berust op deze toestemming);
– bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens, met name als de betrokkene vindt
dat wij onvoldoende belang hebben bij het verwerken van deze gegevens;
– het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens, indien betrokkene een
verzoek heeft gedaan tot correctie, bezwaar heeft gemaakt of van mening is dat wij zijn/
haar persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
– voorts heeft betrokkene het recht om de school te verzoeken om persoonsgegevens over
te dragen aan een andere organisatie.
Om een beroep te doen op de bovenstaande rechten, kan de (wettelijk vertegenwoordiger van)
de betrokkene zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke via: privacy@lauwerscollege.nl
Binnen uiterlijk één maand na het indienen wordt gehoor gegeven aan het verzoek. Afhankelijk
van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken die moeten worden verwerkt
kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Toezicht op de naleving van de privacywetgeving
Het Lauwers College heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG
adviseert de school op het gebied van privacy, houdt toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens door Lauwers College en de naleving van de privacywetgeving. Betrokkenen
hebben de mogelijkheid hun klachten over de uitvoering van de privacywetgeving neer te leggen
bij de FG.
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De contactgegevens van de FG zijn FG@lumengroup.nl. De FG is aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Van vermeende overtredingen kan de school aangifte doen bij de politie. In geval van
misbruik is de leerling verantwoordelijk voor het datalek en kan de school de situatie
melden bij de autoriteit gegevensbescherming.
Daarnaast kan worden overgegaan tot schorsing en/of verwijdering van de desbetreffende
leerling conform het protocol schorsing en verwijdering.

Melden datalekken
Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij persoonsgegevens verloren raken of
onrechtmatig (kunnen) worden verwerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, enz.). Wanneer er
sprake is van een datalek, oftewel ongeautoriseerd toegang is verkregen tot persoonsgegevens,
moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. Binnen Lauwers College is daarvoor een meldplicht
ingesteld. Medewerkers melden het datalek bij een daarvoor ingesteld meldpunt.
Indien er sprake is van een datalek dan zal ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door school
hiervan op de hoogte worden gesteld. Ouders/ verzorgers, leerlingen, medewerkers en
verwerkers kunnen melding doen via het meldpunt datalekken. De school gaat in afstemming
met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) de melding aan de AP uitvoeren en betrokkenen
informeren over het proces dat daarop volgt.
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