Privacy bij de Aloysius Stichting
Informatie voor ouders, verzorgers en medewerkers

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De kwaliteit van ons onderwijs moet staan als een huis. Maar dat is niet alles.
Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom
hechten wij veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens
die ouders, verzorgers en medewerkers aan ons verstrekken. De nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt hiertoe bij.

Zorgvuldig

Vanaf 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de AVG van toepassing. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De nieuwe wet zorgt voor versterking van ieders
privacyrechten. Iedereen krijgt meer zeggenschap over zijn/haar eigen persoonsgegevens. In dit
document kunt u nalezen hoe de Aloysius Stichting en onze scholen zorgvuldig omgaan met deze
gegevens.

Meer weten?

Ga naar onze website aloysiusstichting.nl/privacy
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Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken?

De Aloysius Stichting verwerkt persoonsgegevens van u of uw kind. Denk hierbij aan gegevens zoals
naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit. Bijzondere
persoonsgegevens zoals iemands godsdienst, gezondheid, politieke overtuiging en biometrische
gegevens (zoals vingerafdrukken en foto’s) mogen wij in principe niet verwerken. Wij doen dit alleen
als het echt noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en/of ondersteuning.

Delen met derden

Leerlinginformatie wordt alleen met andere organisaties gedeeld als u hiervoor toestemming heeft
gegeven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij hebben strikte afspraken gemaakt met
leveranciers en samenwerkingspartners over het gebruik van de leerlinggegevens, zodat misbruik
hiervan wordt voorkomen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

In ons privacyreglement en het verwerkingsregister leest u hoe wij omgaan met leerlinggegevens:
•
welke gegevens wij verwerken
•
met welk -specifiek- doel wij dit doen
•
welke gegevens wij delen met andere organisaties

Privacyreglement

Bekijk het privacyreglement op onze website: www.aloysiusstichting.nl/privacy

Welke privacyrechten hebben u en uw kind?

Tot uw kind 16 jaar is, heeft u als ouder rechten om de persoonsgegevens van uw kind te beschermen.
Vanaf 16 jaar is uw kind zelf verantwoordelijk. Alle rechten op een rijtje. U heeft:
• Het recht om het leerlingdossier van uw kind in te zien
• het recht te vragen om de persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen.
• het recht om gebruik van de persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is
• het recht om persoonsgegevens van uw kind over te dragen naar bijvoorbeeld een andere school
• in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
• het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens in te trekken
• het recht om ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen
Gescheiden ouders
Het uitgangspunt van de school is goede communicatie met de ouders op basis van respect voor
elkaar. Dit geldt uiteraard ook voor ouders/verzorgers die gaan scheiden en/of gescheiden leven. De
wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. Scholen zijn verplicht beide ouders/verzorgers te informeren.
Ook de ouder/verzorger die niet met het ouderlijk gezag is belast of bij wie het kind niet woont, heeft
recht op informatie. In geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden
afgeweken. Uiteraard staat hierbij belang van het kind voorop. Aloysiusscholen hebben de zelfstandige
bevoegdheid zich een oordeel te vormen over dit belang.

Het leerlingdossier

In het leerlingdossier verzamelen wij informatie van uw kind om de ontwikkeling, het gedrag en de
leerprestaties goed te kunnen volgen. Naast persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers,
geboortedatum, geslacht en nationaliteit gaat het om:
• gegevens over in- en uitschrijving
• het onderwijskundig rapport van de basisschool
• verslagen van oudergesprekken
• gegevens over afwezigheid
• gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind
• gegevens over de gezondheid van uw kind (bij speciale begeleiding of voorzieningen)
• gegevens van eventueel psychologisch onderzoek
Toestemming
Aloysius verwerkt leerlingggevens omdat er een wettelijke grondslag is (de taak om goed onderwijs te
verzorgen). Het leerlingdossier bevat soms bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld de gezondheid
van uw kind). Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Voor een aantal gegevensverwerkingen vragen we
specifiek toestemming omdat dit vereist is (zoals voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal.
Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?
• het leerlingdossier 2 jaar, nadat uw kind van school is gegaan
• gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar
• gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs 3 jaar
• het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden
• adresgegevens van (oud-)leerlingen voor het organiseren van reünies (na toestemming)

Gebruik beeldmateriaal
De Aloysius Stichting (of de scholen zelf) maakt tijdens het schooljaar foto’s en filmopnames van
leerlingen tijdens verschillende activiteiten. Deze foto’s worden ingezet voor de illustratie van
stichting/sector en schoolwebsites, de schoolgids, sociale media en gedrukte publicaties zoals
jaarmagazines, sectorkranten etc. Aloysius heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met
de vormgever, drukker en fotografen die betrokken zijn bij deze publicaties.
Voor het gebruik van beeldmateriaal wordt vooraf toestemming aan de ouders gevraagd:
• wij vragen om toestemming bij aanmelding op de school
• wij vragen specifieke toestemming per gebruik (website, intranet, sociale media, drukwerk etc.)
• voor drukwerk wordt altijd specifieke toestemming gevraagd
• de gegeven toestemming blijft van kracht zolang de leerling op de school is ingeschreven
• ouders/verzorgers kunnen toestemming op elk moment intrekken
Informatie over het gebruik van beeldmateriaal is ook na te lezen in de schoolgids, op de website en in
ons privacyreglement.
Sociale media
Als u of uw kind zelf beeldmateriaal vastlegt op school, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de
gevolgen. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor klasgenoten. Wees dus bewust wat u deelt en vraag
altijd eerst om toestemming. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan blij u zelf verantwoordelijk voor alles
wat uw kind deelt op sociale media. Voor leerlingen, studenten en medewerkers heeft de Aloysius
Stichting een protocol sociale media.

Meldpunt datalekken
Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Aloysius
heeft naast het beleid rondom informatiebeveiliging ook het Protocol Informatiebeveiliging en
Datalekken (PID) opgesteld. Als desondanks persoonlijke informatie ‘lekt’ en ergens terechtkomt waar
het niet hoort, dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u zelf -of uw kind- een mogelijk datalek
opmerken, neem dan contact op met ons meldpunt datalekken via: security@aloysiusstichting.nl.
Uiteraard kunt ook eerst de leerkracht of locatiedirecteur waarschuwen. Met uw hulp kunnen wij snel
in actie komen.
Klacht?
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u dit altijd bespreken
met de desbetreffende leerkracht of de locatiedirecteur. U kunt ook contact opnemen met de
coördinator sociale veiligheid van de school. Contactinformatie vindt u op de schoolwebsite.
Lukt het helaas niet om tot een oplossing te komen? Dan kunt u:
• contact zoeken met het college van bestuur van de Aloysius Stichting
• de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon benaderen
• een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Alle contactgegevens vindt u op onze website:
www.aloysiusstichting.nl/contact

Meer informatie?
Alle informatie en protocollen over AVG en privacy zijn te vinden op onze website.
www.aloysiusstichting.nl/privacy
Vragen?
Heeft u vragen over uw gegevens of hoe we daarmee omgaan? Neem dan contact op met de school
van uw kind, de Aloysius Stichting of onze functionaris gegevensbescherming.
Aloysius Stichting
0252 - 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl/privacy
fg@aloysiusstichting.nl

Bronvermelding
De informatie in dit document is samengesteld uit Aloysius protocollen en reglementen
aangevuld met informatie van Kennisnet en de Autoriteit Persoonsgegevens.
www.kennisnet.nl
https://www.hulpbijprivacy.nl

