Openbaar Onderwijs Emmen, OOE

Informatieve brief AVG aan leerlingen en
hun wettelijke vertegenwoordiger(s)
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geachte ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) en leerling,
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. Dit betekent, dat er vanaf genoemde datum een eenduidige privacywetgeving geldt binnen
de gehele Europese Unie. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met ingang
van bovengenoemde datum, vervangen. De nieuwe Europese wet- en regelgeving zorgt onder meer
voor: versterking en uitbreiding van de privacy rechten van alle burgers, andere
verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en meer bevoegdheden
aan alle privacy toezichthouders, waaronder het opleggen van een boete.
Onder de Wbp gold al een informatieplicht over leerlingen en ouders/verzorgers/voogd(en), verder
genoemd wettelijke vertegenwoordiger(s), met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Onder de AVG geldt met ingang van 25 mei 2018 dezelfde informatieplicht.
Wat gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor u als wettelijke
vertegenwoordiger of als leerling, betekenen?
Door de inwerking treding van de AVG krijgt u als wettelijke vertegenwoordiger van leerlingen meer
mogelijkheden om voor uw privacy rechten op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Het
Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) valt ook onder de AVG want zij legt ook persoonsgegevens van
leerlingen en van u als wettelijke vertegenwoordiger(s), vast. Wij willen u graag met deze brief
informeren over deze nieuwe Europese privacywetgeving en welke rechten dit met zich mee brengt
voor u als wettelijke vertegenwoordiger of als leerling.
Toestemming
De AVG stelt, dat voor de verwerking van persoonsgegevens er toestemming moet worden gekregen
van de persoon van wie gegevens bij het OOE worden verwerkt. Er is hierbij sprake van drie te
onderscheiden categorieën voor verwerking persoonsgegevens van:




leerlingen in een leeftijdscategorie onder de 16 jaar, daarvoor is toestemming nodig van de
wettelijke vertegenwoordiger(s);
personen / leerlingen in een leeftijdscategorie vanaf 16 jaar, daarvoor is toestemming nodig
van de betreffende persoon;
wettelijke vertegenwoordiger(s).

Het OOE moet enerzijds kunnen aantonen, dat er toestemming is verkregen voor het verwerken van
persoonsgegevens en anderzijds met welk doel de gegevens worden verwerkt. Dit wordt vastgelegd
in een verwerkingsregister. Het bijhouden van persoonsgegevens in het verwerkingsregister is van
belang om:




het onderwijs te monitoren;
te evalueren; en
de ontwikkeling en voortgang van leerlingen bij te houden.

Naast de bestaande rechten uit de Wbp, zoals het recht op inzage of aanpassing van
persoonsgegevens, komen er in de AVG aanvullende rechten voor u bij zoals:



Het recht op vergetelheid
Naast het bestaande recht om de school te vragen de betreffende persoonsgegevens te
verwijderen, kan er ook worden gevraagd aan de school de verwijdering door te geven aan
andere organisaties, die deze gegevens ook hebben verkregen.



Het recht om gegevens over te dragen (recht op data portabiliteit genoemd)
Het recht op data portabiliteit houdt in, dat onder bepaalde voorwaarden, van de school kan
worden gevraagd om de persoonsgegevens in een standaardformaat beschikbaar te maken.
De gegevens kunnen dan worden doorgegeven aan een andere school of organisatie.

Hoe lang bewaart het OOE gegevens van de leerling en van u?
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Een leerlingendossier wordt
maximaal twee jaren bewaard nadat de leerling bij een school is uitgeschreven. Uitzonderingen
hierop zijn:





Gegevens over verzuim, afwezigheid en in- en uitschrijf gegevens van een leerling, deze
blijven vijf jaren na uitschrijving bewaard.
Cijferlijsten en het centraal examen worden minimaal zes maanden tot maximaal
vierentwintig maanden bewaard.
Gegevens van een leerling, die wordt doorverwezen naar speciaal onderwijs binnen het OOE,
wordt drie jaren na uitschrijving bewaard.
Gegevens van wettelijke vertegenwoordiger(s) mogen maximaal twee jaren worden bewaard
en worden daarna definitief verwijderd.

Recht op inzage en/of klachten over de afhandeling en verwerking van persoonsgegevens of
naleving van uw rechten?
Conform de AVG heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens, die door het OOE van u zijn
verwerkt. Heeft u het idee, dat de verwerking van uw persoonsgegevens onjuist is of niet volgens de
AVG worden verwerkt en/of wilt u graag uw recht op inzage uitoefenen dan kunt u dit bespreekbaar
maken met de directeur van de school. Als er aan uw rechten geen gehoor wordt gegeven of heeft u
een klacht dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot het schoolbestuur van het OOE.
Meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de AVG van alle instellingen en
organisaties, die persoonsgegevens verwerken. Op de website wordt alle informatie beschreven over
de Europese Privacywetgeving. Voor vragen kunt u contact opnemen met de school of het
schoolbestuur van het OOE. Wij hopen dat wij u voldoende hebben geïnformeerd over de komst van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw drs. Y. Boxem – Klein, concern management team OOE

Begrippenlijst
Leerling:
is een persoon, die onderwijs volgt op een school voor primair of speciaal onderwijs, zoals bedoeld in
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) of de Wet op de Expertise Centra (WEC).
Persoonsgegeven:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent, dat
informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dit kan
bijvoorbeeld ook een foto of een video zijn.
Verwerking van persoonsgegeven:
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel
van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken van gegevens door
middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen
van gegevens.
Wettelijke vertegenwoordiger(s):
Een persoon of instelling die het ouderlijk gezag over een minderjarige uitoefent. Meestal zal dit een
ouder/verzorger zijn maar het kan ook gaan om een voogd. Als een leerling 16 jaar of ouder is, beslist
hij in voorkomende gevallen zelf over privacy gerelateerde onderwerpen.
Het schoolbestuur:
Bestaat uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen. De operationele
werkzaamheden worden uitgevoerd door het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE).

