PRIVACYVERKLARING
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Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Daniël de
Brouwerschool verzamelt: via aanmeldingen, sollicitatiebrieven, telefonische
informatieaanvragen, leerlinginformatie van andere scholen en instellingen, de CITO, het
leerlingvolgsysteem, de website of anders.
Wij verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen, hun
ouders en van medewerkers. Hier gaan wij zorgvuldig mee om.
We besteden aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers
en de beveiliging van kasten en ruimtes waar gegevens zijn
opgeslagen) en aan zorgvuldigheid door medewerkers. We
hebben vastgelegd waar en hoe we de gegevens verwerken.
Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen
professioneel.
Welke gegevens verwerken wij wel en niet op de website van de Daniël de
Brouwerschool
1. Contactformulier
U kunt via een contactformulier op onze website uw persoonsgegevens (naam,
adres en e-mailadres) en vraag achterlaten maar die gegevens worden niet
opgeslagen op de website. Uw contactgegevens en vraag komen rechtstreeks in de
mailbox van de administratie.
2. Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw
computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de website
bezoekt.
Wij gebruiken op de website:
a. Technische cookies voor de juiste werking van de website.
b. Functionele cookies die uw voorkeuren onthouden..
Bijvoorbeeld taalvoorkeuren. Dit gebeurt door het bewaren van een uniek en
willekeurig nummer in de cookie. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeur te herhalen.
Uw bezoek aan de website is daardoor makkelijker.
Wilt u geen cookies? Dan kunt u permanente cookies verwijderen via de instellingen in
uw browser. Daarmee kunt u ook aangeven dat u nooit cookies wilt ontvangen. Dat
verschilt per browser. Daarom geven we u een link naar meer informatie:
https://www.cookiesuitschakelen.nl/ de meest voorkomende browsers)
https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen (ook speciale browsers)
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
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Welke gegevens verwerken wij nog meer?
Wij bieden onderwijs. Vanzelfsprekend verwerken wij daarom ook persoonsgegevens van
leerlingen en deels van hun ouders. Dat moeten we ook van de wet. Die persoonsgegevens
staan in een (elektronisch) leerlingendossier. De school hanteert afspraken over welke
medewerkers toegang hebben tot welke gegevens.
We verwerken ook (elektronisch) persoonsgegevens van medewerkers. Dat is nodig voor
bijvoorbeeld voor hun functieaanstelling, voor het uitbetalen van hun salaris, voor hun
functieomschrijving, enz. Ook voor medewerkers is wettelijk vastgelegd dat wij hun
gegevens moeten verwerken.
Ook hier geldt dat medewerkers het dossier van een collega alleen
mogen inzien als dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Denk
aan de directieleden en de administratief medewerker die het
dossier beheert. Om gegevens te verzamelen die niet wettelijk
verplicht zijn vragen wij altijd vooraf schriftelijk toestemming.
Hierbij kan gedacht worden aan foto’s.
Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor nazorg aan onze leerlingen of het
zijn van werkgever. Of zolang als wettelijk verplicht is. Dit betekent voor:
• Algemene leerlinggegevens: tot 5 jaar nadat de leerling van school is gegaan.
• Medische gegevens: deze bewaren we volgens de wettelijke termijn van 15 jaar vanaf
het moment dat het dossier is gesloten
• Medewerkergegevens: de loonadministratie bewaren we 7 jaar voor de belastingdienst
vanaf het moment dat iemand uit dienst gaat.
Inzien van de persoonsgegevens
U kunt de persoonsgegevens van uw kind inzien als u daartoe wettelijk bevoegd bent.
Daarbij kunt u aangeven of iets gewijzigd of aangevuld moeten worden. Of dat iets gewist
moet worden. Neem hiervoor contact op met de administratie van de school.
Wanneer u een verzoek doet om de persoonsgegevens bij ons in te zien, kunnen wettelijke
of organisatorische eisen betekenen dat we niet helemaal aan uw verzoek kunnen voldoen.
Bijvoorbeeld omdat we de persoonsgegevens van een ander moeten beschermen. We
leggen het aan u uit als dat het geval is.
Persoonsgegevens delen met derden
Wij willen privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken wij met
ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleuteld
berichten met een gevoelige inhoud. Dat betekend dat niemand anders dan de
verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast
voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat gevoelige informatie naar de verkeerde
persoon verstuurd wordt.
U kunt ook veilig een mail naar ons versturen door gebruik te maken van de
conversatiestarter: https://app.zivver.com/l/start/b3c8e5bc-73c6-43c6-9efb2dd46f7abcdb
We vragen ons vooraf af of de andere partij wel om de persoonsgegevens
mag vragen. En zo ja, of dat in dat geval wel nodig is.
Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij indien nodig andere partijen in zoals
ICT-leveranciers, drukkerijen, enz.
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Wij treffen hierbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen
om te verzekeren dat de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen verwerkt
worden voor zover dat in dit kader nodig is. De andere partijen verwerken uw gegevens
alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij sluiten hiervoor
een verwerkersovereenkomst af met de andere partij.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Daniël de Brouwerschool
Als u vragen heeft over de gegevensbescherming door de school, dan kunt u contact
opnemen met Geerke Simons,
Functionaris-gegevensbescherming@zozijn.nl of
via 06 53 53 91 72.
Mw. Simons is in haar rol onafhankelijk.
Klachten
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? U kunt uw klacht
indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? En over wat er de afgelopen jaren veranderd
is en gaat veranderen? Neem dan een kijkje bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

3

