O.B.S. De Singel en de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG)
O.B.S De Singel moet uiteraard voldoen aan de nieuwe richtlijnen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze gaan in op vrijdag 25 mei 2018.
Deze verordening maakt dat wij moeten kunnen aantonen dat wij uw
toestemming hebben om uw (en voor ons noodzakelijke) gegevens te verzamelen .
Welke gegevens verzamelen wij?
Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, burgerlijke staat, opleidingsniveau, nationaliteit en
godsdienst, huisarts en ziektekostenmaatschappij (kind/ouders);
burgerservicenummer, medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens, gebruik opvang en/of
peuterspeelzaal, plaats in het gezin (van uw aangemelde kind/eren).
Waarom verzamelen wij deze informatie?
Deze gegevens zijn nodig om; de bekostiging vanuit het Ministerie te kunnen verantwoorden
(opleidingsniveau van de ouder/s) via Bron of Duo; informatie van leerlingen bij uitstroom naar een
andere school (basis, voortgezet onderwijs en/of speciaal onderwijs) door te geven via ons
leerlingvolgsysteem Bosos en ParnasSys en samenwerkende organisaties (o.a. wijkteam,
samenwerkingsverband, C.J.G. te kunnen informeren (indien nodig).
Wanneer starten wij met het verzamelen van bovengenoemde gegevens?
Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor onze school(school, tso en/of dagopvang.
Ze worden alleen gedeeld met partijen en/of instanties (“derden”) wanneer dit voor uw kind
expliciet aan de orde is. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan “derden”
verstrekt.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
Op de server van de school en in de beschermde opslag van ons administratiesysteem. Deze is
toegankelijk voor; directie, de leerkrachten en (deels) ondersteunend personeel, afgeschermd met
een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Hoe lang staan deze gegevens in ons bestand?
De verzamelde informatie wordt bewaard tot het wettelijk bepaalde tijdstip en daarna verwijderd.
Kunnen gegevens worden aangepast?
Alleen op uw verzoek kunnen onderdelen worden aangepast of verwijderd. Echter, voor het volgen
van uw kind binnen ons onderwijs, kunnen noodzakelijke gegevens niet verwijderd worden.
Uw toestemming voor alle bovenstaande gegevens is verkregen (door u ondertekent) bij inschrijving
voor onze school. Hierin zijn ook ons foto- en filmbeleid (voor gebruik website en andere multimedia
middelen o.a. Klasbord/facebook/ vermeld en al dan niet door u akkoord bevonden.

