PRIVACYVERKLARING
Algemene info
Als school hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de privacy van
uw kind(eren). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens, resultaten van testen en ons volgsysteem.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van al deze gegevens en afscherming van deze data
tegenover derden. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de normale contactgegevens van onze school.
Persoonsgegevens
Als school moeten we persoonlijke gegevens opvragen bij inschrijving. Deze gegevens worden enkel
gebruikt in de communicatie met het ministerie van onderwijs. Deze gegevens worden nooit
doorgegeven aan derden.
Verder worden uw gegevens gebruikt in de communicatie tussen school en thuis.
We vragen onder andere op
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, Gsm, e-mail
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
Bewaartermijn
De school bewaart persoonsgegevens en gegevens over uw kind(eren) conform de in de regelgeving
opgenomen bewaartermijn (bewaartermijn administratieve gegevens en evaluaties).
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Ons team is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten als lid
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben.
U heeft recht op inzage van de verzamelde gegevens over de loopbaan van uw kind, alsook de
gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Dit is overigens niet anders dan voordien.
Specifiek wat foto en/of video beelden betreft worden die op het internet gezet enkel als ze direct
met school of klasgebeuren gerelateerd zijn.
Via het schoolwerkplan geeft u al dan niet toestemming tot publicatie.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

