
Leerlinggegevens zijn goed beschermd op de Peetersschool

De Peetersschool heeft verschillende persoongegevens 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 geldt dit ook voor andere informatie over uw kind, zoals leerresultaten

of verzuimregistratie. Deze gegevens staan in een digitaal leerlingendossier (Parnassys). De Peetersschool 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. Wij hebben met al onze softwareleveranciers afspraken vastgelegd

middels een overeenkomst waarin zij garanderen de gegevens van u en uw kind veilig op te slaan en niet verder te verspreiden.

De AVG

De AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)
is sinds 25 mei 2018 van kracht. Scholen en andere organisaties
zijn verplicht de regels van deze wet toe te passen.
Wij vinden het als Peetersschool belangrjk 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.

Contact

U hebt op hoofdlijnen gelezen dat wij de
persoonsgegevens van u en uw kind beschermen.
Uitgebreidere informatie kunt u o.a. vinden in het
Privacyreglement van de Peetersschool.

Heeft u nog een vraag? Neem dan gerust contact op
met de school. Vragen voor het bestuur kunt u mailen
naar bestuur@peetersschool.nl

Doen we iets niet goed?

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

De AVG geldt ook voor ouders en kinderen

We zetten ons in voor bescherming van de privacy van uw
kind, maar we hebben niet op alles invloed. Ouders maken
soms ook zelf foto’s of video’s bij bijvoorbeeld een voorstelling
of de sportdag. Als dit beeldmateriaal voor eigen gebruik is, is
dat niet verboden. Maar het delen van dit materiaal via Social
Media is niet toegestaan als niet zeker is dat de betrokken
personen (ouders en leerling) hiermee akkoord zijn.

Functionaris Gegevensbescherming

De AVG regelt hoe persoongegevens
beschermd moeten worden. Onze school
maakt deel uit van de BOVO-federatie samen
met andere 1-pitterscholen.
De federatie is voornemens op korte termijn
een Functionaris Gegevensbescherming (FG)
aan te stellen. Deze functionaris controleert de
scholen op de naleving van de AVG en houdt
ons daarmee scherp in het beschermen van de
privacy van de ouders en de leerlingen.

De Peetersschool vraagt uw toestemming

Onderwijs draait om kinderen. De wijze waarop wij dat invullen

laten we als school zien in onze communicatie, zoals de nieuwsbrief

en de website van de school. Zonder uw toestemming mogen we echter

nooit beeldmateriaal of persoonljke gegevens van leerlingen publiceren.

U moet hier altijd toestemming voor geven en u kunt deze altijd weer intrekken

AVG ...

dit doet de

Peetersschool er mee


