PRIVACYVERKLARING OVO Zaanstad
Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. Daarom
gaan we heel zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we nodig hebben voor goed onderwijs en
een passende ondersteuning. In deze verklaring staat hoe wij dit doen.
OVO Zaanstad
OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in
Zaanstad in de regio:
 Bertrand Russell College in Krommenie
 Compaen VMBO in Zaandam
 Praktijkschool De Brug in Assendelft
 Saenredam College en ISK in Zaandijk en Zaandam
 Trias VMBO in Krommenie
 Zaanlands Lyceum in Zaandam
 Zuiderzee College in Zaandam
OVO Zaanstad is ervoor verantwoordelijk dat persoonsgegevens op een veilige manier worden
verwerkt, zodat een ieders privacy goed is beschermd. Hebt u na het lezen van deze verklaring
vragen of wilt u meer uitleg? Schrijf, bel of mail ons. Op de laatste pagina staan onze
contactgegevens.
Wat wij belangrijk vinden






Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend om elke leerling goed onderwijs te kunnen
geven.
Wij zijn open en eerlijk over de gegevens die we verzamelen, en waarom we dit doen.
Wij wisselen gegevens alleen met andere partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor
goede ondersteuning.
U kunt altijd een beroep doen op uw recht om gegevens in te zien of te laten wijzigen.
Wij verwerken gegevens veilig en volgens de Europese wet.

De gegevens die we verwerken en waarom
OVO Zaanstad en de aangesloten scholen verwerken veel persoonsgegevens. In ons online
dataregister kunt u teruglezen welke gegevens we verwerken, met wel doel we dit doen en of we de
gegevens delen met welke andere organisaties. In ons privacyreglement is opgenomen welke
gegevens we verwerken en van wie. Bekijk ons privacyreglement voor leerlingen of ons reglement
persoonsgegevens personeel, sollicitanten, leden van het toezichthoudend orgaan, bezoekers,
leveranciers/dienstverleners en huurders Stichting OVO Zaanstad
Waarvoor we de gegevens gebruiken
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen,
namelijk:







het geven of organiseren van goed onderwijs, goede begeleiding en het voorzien in de
ondersteuningsbehoefte van de leerling;
Het voorzien in (on)line leermiddelen;
Het zorgen voor veiligheid in de school en het beschermen van eigendommen van leerlingen,
medewerkers en bezoekers;
Het delen van informatie over schoolactiviteiten, bijvoorbeeld op een website, in een
nieuwsbrief of in de schoolgids, of via sociale media
Het berekenen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgeld.
Het aangaan van arbeids- en stagecontracten of samenwerkingsrelaties met belangrijke
organisaties voor ons onderwijs.
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Het aanvragen van bekostiging voor de school, het behandelen van geschillen daarover en
het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Tot slot, het voldoen aan wet- en regelgeving.

Sommige gegevens zijn voor ons zo noodzakelijk dat wij, gelet op de doelstellingen van onze
organisatie, niet zonder kunnen. Wij hebben bijvoorbeeld diverse gegevens van de leerling en zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s) nodig voor de beoordeling van de aanmelding en het verrichten van de
inschrijving. Van medewerkers hebben wij diverse persoonsgegevens nodig om tot benoeming over te
kunnen gaan. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan er geen inschrijving van de leerling
plaatsvinden. Ook kan een medewerker niet benoemd worden.
Bewaartermijn van persoonsgegevens







Het leerlingdossier 2 jaar nadat de leerling van school is gegaan;
Gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar;
Het centraal examen, inclusief cijferlijsten, minstens 6 maanden;
Adresgegevens van (oud-)leerlingen - nadat wij daarvoor toestemming hebben gekregenalleen voor het organiseren van reünies;
Het personeelsdossier na afloop van het dienstverband 2 jaar;
Uitslagen van assesments 2 jaar.

Samenwerking
In opdracht van OVO Zaanstad verwerken verschillende organisaties persoonsgegevens van
leerlingen en medewerkers en andere bij OVO Zaanstad betrokken personen. Met deze organisaties
hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin staat hoe wij volgens de wettelijke
privacyrichtlijnen omgaan met persoonsgegevens. In ons online dataregister staat een overzicht van
de organisaties waarmee wij samenwerken.
Belangrijke verwerkers zijn bijvoorbeeld organisaties die:





De ontwikkeling van leerlingen volgen;
De reken- en taalvaardigheden van leerlingen bevorderen;
De salarissen verwerken;
Het pensioen regelen.

Rechten als leerling, ouder of medewerker







U hebt het recht om uw persoonsgegevens in bijvoorbeeld het personeelsdossier of - voor
ouders en leerlingen (vanaf 16 jaar) - het leerlingdossier in te zien
U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen.
U hebt het recht om aan school te vragen om het gebruik van persoonsgegevens te beperken,
als daar een goede reden voor is.
U hebt in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
U hebt het recht om online ‘vergeten’ te worden, als de bewaartermijn is verlopen.
U hebt het recht als leerling of medewerker om uw persoonsgegevens over te dragen naar
bijvoorbeeld een andere school, als dat nodig is.

Als u toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het gebruik van
foto’s, hebt u ook het recht om deze weer in te trekken.
Hoe kan ik gebruikmaken van mijn rechten?
Wilt u uw persoonsgegevens inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op één van de andere
privacyrechten? Stuur een e-mail naar één van onze privacy-officers:
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Voor vragen of klachten
Hebt u vragen over uw gegevens en de manier waarop we daarmee omgaan? Neem contact op met
de privacy-officer van de school. Wie dat voor uw school is, leest u terug op de privacypagina van
OVO Zaanstad, www.ovo-zaanstad.nl/privacy
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze functionaris
gegevensbescherming, Inge Degen:
 Telefoon: 075-6401548
 E-mail: fg@ovo-zaanstad.nl
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