Oudernieuwsbrief AVG
Nieuwsbrief AVG voor ouders.
Dit is de nieuwsbrief AVG voor ouders. De informatie is bedoeld
voor alle ouders van de scholen binnen de ‘De Dommelgroep’. De
Dommelgroep bestaat uit 5 schoolbesturen en 40 scholen in de
regio, die op veel terreinen samenwerken. Ook wat betreft de
naleving van de nieuwe privacywet (AVG).
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de privacyverklaring
en over de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast informatie
over waar de scholen nu mee bezig zijn. We vinden het belangrijk
om transparant te zijn en dat u als ouder op de hoogte bent.
Kees van den Boom; Functionaris Gegevensbescherming Dommelgroep

Europese
privacywet ‘AVG’
AVG betekent Algemene
Verordening
Gegevensbescherming


Autoriteit
Persoonsgegevens
(AP)

Privacyverklaring voor ouders op de schoolwebsite
In de privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met uw
persoonsgegevens en die van uw kind(eren). In deze
verklaring staat ook welke gegevens we verwerken en welke
rechten u heeft.
U wordt voor bepaalde zaken om toestemming gevraagd;
bijvoorbeeld voor het delen van foto’s van uw kind.

De AP houdt in Nederland
toezicht op de naleving van de
wettelijke regels voor
bescherming van
persoonsgegevens en adviseert
over nieuwe regelgeving.
Als u een klacht hierover heeft,
kunt u dit aangeven bij de AP:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Functionaris
Gegevensbescherming
(FG)
De FG is onafhankelijk en
houdt binnen De Dommelgroep
toezicht op de toepassing en
naleving van de wet.




InformatieBeveiliging en Privacy (IBP)





Iedere school is bezig om de privacy van kinderen en ouders te kunnen blijven borgen.
Hierbij houden we rekening met uw rechten en nemen we maatregelen. Er wordt
gecontroleerd of de programma’s waarmee gewerkt wordt voldoen aan de eisen van de
AVG.
Er komt een overzicht van alle programma’s en instanties waarmee scholen werken en
persoonsgegevens mee uitwisselt.
Vaak is er bij een programma een ‘verwerkersovereenkomst’ nodig. Dit is een overeenkomst
waarin staat welke persoonsgegevens er verwerkt mogen worden, met welk doel en hoe de
beveiliging geregeld is.
Bij de beveiliging van een programma komt aan de orde:
Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de
juiste momenten.
Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten juist en volledig zijn.
Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt
is tot degenen die daartoe bevoegd zijn.

Samen
Indien er papieren met persoonsgegevens open op tafel liggen; u een e-mail ontvangt die niet
voor u was bedoeld of een andere vorm van een zogenaamd ‘datalek’ opmerkt; geef dit dan
direct door aan de school. Samen kunnen we er voor zorgen dat we alle persoonsgegevens
goed beschermen en er veilig en verantwoord mee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens die informatie bevatten over een natuurlijk persoon en die persoon identificeerbaar is.

Kees van den Boom
Functionaris Gegevensbescherming
e-mail:: fg@dommelgroep.nl

