Leerlinggegevens zijn goed beschermd op school

AVG – Dit doet de
school er mee

De school heeft verschillende persoonsgegevens nodig om uw kind onderwijs te kunnen geven en contact met u te
houden. Het is in de wet geregeld welke persoonsgegevens de school mag gebruiken (zonder uw toestemming).
Naast de naam en andere persoonlijke gegevens, is dat ook andere informatie over uw kind, zoals leerresultaten.
Maar ook zaken als verzuim. Deze gegevens staan in een digitaal leerlingendossier (ParnasSys). Onze school beveiligt
alle gegevens goed, de gegevens zijn alleen bereikbaar voor degenen die daar mee moeten werken. Zonder
gebruikersnaam en wachtwoord is deze informatie niet toegankelijk. En wij hebben afspraken gemaakt met al onze
softwareleveranciers dat zij de gegevens van uw kind veilig opslaan en niet verder verspreiden.

De AVG
U het er ongetwijfeld over gehoord. De AVG is ingegaan. Deze
privacywet bestaat al langer, maar sinds 25 mei jl. zijn scholen
en andere organisaties verplicht de regels van deze wet toe te
passen. We vinden het als school belangrijk om zorgvuldig om
te gaan met de privacy van u en uw kind. Ouders houden we
hierover graag op de hoogte. Daarom informeren wij u.

De school vraagt uw toestemming
Onderwijs draait om kinderen. Dat laten we als school zien in onze
communicatie, zoals de nieuwsbrief en onze schoolwebsite. Zonder uw
toestemming mogen we daarop geen beeldmateriaal van leerlingen
publiceren. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Dit kun u zelf doen
Functionaris Gegevensbescherming
De AVG regelt hoe persoonsgegevens
beschermd moeten worden. Onze school
hoort bij Amstelwijs. Amstelwijs heeft twee
interne coördinatoren gegevensbescherming
aangesteld en een externe Functionaris
Gegevensbescherming (FG). Deze Functionaris
houdt ons scherp in het beschermen van de
privacy van onze leerlingen.

We zetten ons in voor bescherming van de privacy van uw
kind, maar we hebben niet op alles invloed. Andere ouders
kunnen ook foto’s maken bij bijvoorbeeld een sportdag. Als
de foto’s voor eigen gebruik zijn is dat niet verboden. Maar
deel geen foto’s met een ander kind erop via Social Media als
u niet zeker weet of de ouders van dat kind het goed vinden.

Doen we iets niet goed?
De AVG is best ingewikkeld. En hoewel de FG ons adviseert en
controleert, doen wij misschien iets niet goed. Als u dat vermoedt,
neem contact op met de school. Dan lossen we het op. U hebt ook
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contact
U hebt op hoofdlijnen gelezen dat wij de
persoonsgegevens van uw kind beschermen.
Uitgebreidere informatie kunt u o.a. vinden in het
privacyreglement van Amstelwijs.
Heeft u nog een vraag? Neem gerust contact op
met de school. Vragen voor het schoolbestuur
kunt u mailen naar onze interne coördinator
gegevensbescherming,
E.van.Maaren@amstelwijs.nl.

