Privacy
op het
Clusius College
Hoe is het geregeld?

Informatie voor studenten mbo

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de wetgeving Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele
Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet
Bescherming Persoonsgegevens (wpb) geldt dan niet
meer.
Deze nieuwe privacywet geldt voor alle organisaties
die veel gegevens verzamelen, zoals NAW-gegevens.
Maar ook informatie over de ontwikkeling van een
kind en foto- en videomateriaal. Het verwerken,
bewaren en delen van die privacygevoelige
informatie mag alleen als er aan bepaalde criteria
wordt voldaan. In deze folder wordt kort en bondig
beschreven hoe wij binnen het Clusius College
omgaan met privacy.
Het spreekt voor zich dat wij te allen tijde zorgvuldig
omgaan met de gegevens van onze leerlingen en
studenten en hun ouders/verzorgers.
Wil je meer weten over de privacy bij het Clusius
College, dan vind je op www.clusius.nl/privacy het
volledige privacyreglement.

Welke privacyrechten
heb je?
Als je 16 jaar of ouder bent heb je als student de
volgende rechten om je persoonsgegevens te
beschermen. Hieronder vindt je alle rechten op een
rijtje:
•

Het recht om jouw studentdossier in te zien.

•

Het recht te vragen om de persoonsgegevens in
dit dossier te laten aanpassen of aanvullen.

•

Het recht om het gebruik van deze
persoonsgegevens te beperken, als daar een
goede reden voor is.

•

In sommige gevallen het recht om bezwaar te
maken tegen de gegevensverwerking.

•

Het recht om ‘vergeten’ te worden, nadat de
wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.

•

Het recht om jouw persoonsgegevens over te
dragen naar bijvoorbeeld een andere school, als
dat mogelijk is.

•

Het recht om je toestemming voor het gebruik
van jouw gegevens in te trekken.

Welke persoonsgegevens
mogen wij verwerken?
Het Clusius College verwerkt persoonsgegevens. Deze
gegevens zijn altijd direct of indirect
te herleiden tot jou. Bijvoorbeeld:
naam, adres, telefoonnummers,
geboortedatum, geslacht en
nationaliteit.
Persoonsgegevens over bijvoorbeeld iemands
godsdienst, gezondheid of politieke overtuiging
mogen wij in principe niet verwerken.
Alleen als dit noodzakelijk is voor het geven van
onderwijs en/of ten behoeve van begeleiding en
ondersteuning van de student verwerken we deze
gegevens.

Delen van gegevens
Op het Clusius College maken we gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van dit materiaal
ontvangen een beperkt aantal studentgegevens
van ons. Wij hebben met deze leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik van de
studentgegevens, zodat misbruik hiervan wordt
voorkomen. Met andere organisaties (bijvoorbeeld op
het gebied van zorg) wordt studentinformatie alleen
gedeeld als de student hiervoor toestemming heeft
gegeven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de
wet.
Check ons privacyreglement
www.clusius.nl/privacy

Hoe zit het met het
studentdossier?
In het studentdossier mogen wij informatie
verzamelen om de ontwikkeling, het gedrag en de
leerprestaties van jou goed te kunnen volgen. Naast
adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om:
• Gegevens over in- en uitschrijving;
• het onderwijskundig rapport van de
vooropleiding;
• gegevens over je gezondheid die nodig zijn voor
speciale begeleiding of voorzieningen;
• gegevens over jouw vorderingen en resultaten;
• gegevens over afwezigheid;
• verslagen van gesprekken met jou.

Recht op informatie
Het uitgangspunt van de school is goede
communicatie met de student op basis van respect
voor elkaar. Als student van het Clusius College heb
je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die
door of namens het Clusius College zijn verwerkt.

Hoe lang mogen wij
gegevens bewaren?
Gegevens van onze leerlingen/studenten bewaren
we tot maximaal 7 jaar na de uitschrijving van de
leerling/student.
Het onderwijskundig rapport van de basisschool
bewaren we tot maximaal 2 jaar na de uitschrijving
van de leerling/student.
Een eventueel psychologische rapport bewaren we
maximaal 5 jaar na de uitschrijving van de leerling/
student.

Gebruik beeldmateriaal
Onze school maakt in de loop van het studiejaar
foto’s en filmopnames van leerlingen en studenten
tijdens verschillende activiteiten zoals excursies,
projecten, schoolfeesten, sporttoernooien en/of in
de klas. Die gebruiken we voor de (school)website,
sociale media en we illustreren er onze publicaties
mee. Het beeldmateriaal geeft vaak een goede indruk
van de sfeer en de activiteiten op onze school.

•
•
•
•
•
•

Bij aanmelding bij de school vragen we om
toestemming.
Wij vragen specifiek toestemming per gebruik
(website, schoolgids, sociale media etc.).
Je kunt je toestemming altijd weer intrekken via
privacy@clusius.nl
Wij publiceren niet zonder toestemming.
Wij informeren je over onze werkwijze in de
schoolgids en op de website.
Meer informatie hierover is te vinden op
mijn.clusius

Gebruik beeldmateriaal
van school
Als je zelf beeldmateriaal vastlegt op school, dan
ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet
alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenoten.
Wees dus bewust wat je deelt en vraag altijd eerst om
toestemming.
Voor leerlingen, studenten en medewerkers heeft het
Clusius College een social mediaprotocol.

Meldpunt datalekken
Wij doen er alles aan om zorgvuldig om
te gaan met jouw persoonsgegevens.
Toch kan er sprake zijn van een datalek
als er persoonlijke informatie ergens
terechtkomt waar het niet hoort. Mocht je een
mogelijk lek opmerken, stuur dan een e-mail naar
privacy@clusius.nl.
De vraag of opmerking wordt zorgvuldig behandeld.
Als het een groot vraagstuk is, wordt ook de
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
ingeschakeld en indien nodig de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Meer informatie?
Op www.clusius.nl/privacy vind je ons
privacyreglement. Heb je vragen over je gegevens of
over hoe we daarmee omgaan? Neem dan contact
met ons op via onderstaande contactgegevens.
Contactinfo
T 072 5147666
E privacy@clusius.nl
Bij vragen of meldingen omtrent privacy heeft u
contact met de Privacy Medewerker van het Clusius
College via privacy@clusius.nl. Als dit contact niet
leidt tot een voor u acceptabel resultaat, dan zorgen
wij voor direct contact met de externe Functionaris
voor de Gegevensbescherming (FG). De FG is
onafhankelijk en controleert of het Clusius College de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
toepast en naleeft.
Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

