Privacy
Privacy is niet zomaar iets: het is een grondrecht. Net als het recht op vrijheid van godsdienst of het
recht op vrijheid van meningsuiting. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is
privacy geborgd als mensenrecht. In Europa is privacy vastgelegd in artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sinds 1983 is privacybescherming opgenomen in artikel 10
van de Nederlandse Grondwet.
In Nederland is privacy onder andere uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Deze wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in
Nederland. Het uitgangspunt van de wet is dat privacy wordt gerespecteerd. De Wbp is mede
gebaseerd op de belangrijke Europese richtlijn ‘bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(95/46/EG)’. Deze richtlijn geeft de Europese overheden opdracht om privacy op een uniforme
manier te regelen. De komende jaren zal deze richtlijn vervangen worden door de ‘Algemene
Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), waardoor privacy binnen Europa beter wordt beschermd.
De KPOA heeft een privacy beleid geformuleerd waarin richtlijnen, gedragsregels en afspraken met
betrekking tot de omgang met persoonsgegevens zijn beschreven. Bij DOK12 hechten we aan een
goede naleving van dit KPOA privacybeleid.
Ook op DOK12 wordt gebruik gemaakt van applicaties die leerling gegevens bevatten. Denk hierbij
aan de leerlingadministratie en methodesoftware om mee te oefenen. DOK12 hanteer hierbij de
volgende richtlijnen.
Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:






Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling
Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studieresultaten
Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs
Gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat:




Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens
Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de
ouders/verzorgers
Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het
verenigbaarheid criterium uit de WBP.

Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn,
waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de
oorspronkelijke registratie.

