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Bescherming persoonsgegevens
Uiteraard mag u van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs en alle locaties verwachten
dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en
te beschermen is een privacyreglement opgesteld. Elke Stichting Samenwijs Opvang &
Onderwijs -medewerker moet volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven,
werken.
Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU).
De AVG zorgt onder meer voor:




versterking en uitbreiding van privacy rechten
meer verantwoordelijkheden voor organisaties
dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs en de AVG
Al onze locaties gaan bewust en respectvol om met de gegevens over uw kind(eren) en van
u. In het kader van de nieuwe wetgeving beschikken wij reeds over:
een protocol meldingsplicht voor (mogelijke) datalekken
een protocol datalekken en een privacyreglement
een planning van ontwikkeling en onderhoud voor bewustwording en actualisatie
van regelingen en procedures, waarbij ook de DPIA zijn geregeld
 een gedragscode internetgebruik voor onze kinderen en medewerkers
 een handreiking voor onze medewerkers met de belangrijkste wetenswaardigheden
( De AVG poster )




Ook hebben we de volgende maatregelen genomen:
 indien mogelijk, hebben we groepsautorisatie binnen ParnasSys doorgevoerd
 zijn USB-sticks binnen onze locaties voor personeel verboden en wordt data
opgeslagen in de gezamenlijk Office365 omgeving of de betreffende OneDrive
 zijn/worden onze medewerkers geschoold op ICT-vaardigheden en AVG – IBP
bewustwording
 streven we naar verwerkersovereenkomsten 3.0 met leveranciers van alle software
 worden ouders jaarlijks schriftelijk gevraagd om hun toestemming voor gebruik fotovideo / audiomateriaal van hun kind(eren). Voor de websites en ander
promotiemateriaal zal buiten deze goedkeuring nog extra schriftelijke goedkeuring
worden gevraagd. Dit kunnen ouders te allen tijde herroepen.
 Cookie en Google Analytics beleid op de website geregeld

Waar we nog aan werken zijn:
 een register verwerkingsactiviteiten
 een overzicht van bewaartermijnen en een protocol voor de daaruit voortvloeiende
handelingen
 de benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming
De Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Deze is van toepassing per 25 mei 2018. Er is nog onduidelijkheid voor wat betreft de
uitvoering en de impact ervan.
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs doet er alles aan om de wet naar behoren uit te
voeren en hoopt dat in het komende jaar door ervaringen, mede door de samenwerking
binnen onze platformen T-Primair en ISOmode, er meer duidelijkheid komt.
Indien dat leidt tot aanpassing van deze site, zullen wij u daarvan in de nieuwsbrieven op de
hoogte stellen.
Welke gegevens verzamelen wij?
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verwerkt gegevens van:




personeel
kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s)
debiteuren en crediteuren

Er worden niet meer gegevens gevraagd en verwerkt dan strikt noodzakelijk zijn voor de
taken die wij moeten uitvoeren. Deze taken kunnen zijn:






wettelijke vereisten
bijhouden van de ontwikkeling van het kind
financiële afhandeling
onderhouden van het contact of de relatie
contact en uitwisseling met begeleidende instanties

Programma's met persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn nodig voor gebruik in bepaalde administratieve en educatieve
programma's. De gegevens blijven ons eigendom en daartoe hebben wij met alle
leveranciers 'verwerkersovereenkomsten' zo veel mogelijk, volgens het “model
verwerkersovereenkomst 3.0” afgesloten, die het eigendom, de verwerking en de veiligheid
van de gegevens regelen.
Indien er sprake is van gegevens verwerking met internationale verwerkers buiten de
Europese Unie, de Sub-verwerkers is dat binnen de verwerkersovereenkomst geregeld.
Vernietiging of wijziging van gegevens
Eigenaren van de gegevens hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of
te laten vernietigen. Wij hanteren daartoe de wettelijke criteria en bewaartermijnen. Voor
kind- en of leerling dossiers (inclusief het inschrijfformulier) geldt een termijn van twee jaar
na het uitschrijven uit het administratiepakket, bedoeld voor de leerling registratie.

Gebruik foto- video-/audiomateriaal
Voor het gebruik van foto- video-/audiomateriaal van personeel of kinderen houden wij een
aparte registratie bij. Zowel personeelsleden als ouders van kinderen kunnen expliciet
toestemming verlenen of intrekken voor het gebruik van beeld/audiomateriaal voor de
website, sociale media, promotie, studiedoeleinden e.d.
Via het inschrijfformulier of ouderportaal hebben ouders expliciet wel/niet toestemming
verleend voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren).
Jaarlijks zullen ouders hierop geattendeerd worden. Bij de inschrijving, of bij de start van het
nieuwe schooljaar willen we de vraag voor deze goedkeuring steeds herhalen. Ouders van
Samenwijs opvang kunnen ten alle tijden hun toestemmingen wijzigen via het ouderportaal.
Cookies en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun
website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma
levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de
verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend
kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden
tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural
targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw
surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in
Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw
computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving
ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP adressen worden
gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.
Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out
plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die
Google Analytics gebruiken.
Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme
informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google
zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt
het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer
privacy.samenwijs@stichtingsamenwijs.nl

