Privacy Statement OMO Scholengroep De Langstraat
Privacy van onze leerlingen
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr.
Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om
leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede
administratieve organisatie van de school en om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. De meeste
leerlinggegevens komen van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend
personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd, als dat nodig is voor de juiste begeleiding
van een leerling.
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan
noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet
zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.
Opslag en beveiliging gegevens
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in Magister. Het programma is beveiligd en de toegang tot de
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Medewerkers hebben alleen toegang tot de
persoonsgegevens van een leerling als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van zijn of haar functie.
Delen leerlinggegevens
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn
verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de
gegevens die ze van de school krijgen. Er is onder andere in vastgelegd welke gegevens de leverancier krijgt, voor welk doel
de gegevens gebruikt mogen worden en hoe de gegevens bewaard en beveiligd worden. Een leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere
DUO, leerplicht, de schoolinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
Het d’Oultremontcollege, de Walewyc-mavo, het Van Haestrechtcollege en het Dr. Mollercollege maken deel uit van OMO
Scholengroep de Langstraat. OMO Scholengroep de Langstraat maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).
In het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid wordt met OMO (een beperkt aantal)
persoonsgegevens gedeeld.
Beeldmateriaal
Voor het maken en publiceren van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt
toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven
instemming in te trekken. Vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u mailen naar
beeldmateriaal@sgdelangstraat.nl.
Als de schoolfotograaf langs komt voor de pas- en klassenfoto’s, wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Wij vragen echter
geen expliciete toestemming voor het maken van deze foto’s. Wel kunt u besluiten uw kind niet op de klassenfoto te laten
gaan. De pasfoto’s worden gebruikt voor identificerende doeleinden en worden opgeslagen in Magister. Pas- en
klassenfoto’s worden nooit zonder toestemming openbaar gepubliceerd.
Het kan voorkomen dat er op school opnames gemaakt worden voor schooldoeleinden, bijvoorbeeld ten behoeve van de
beoordeling van het functioneren van een docent, opleidingsdoeleinden en door de leerlingen zelf als onderdeel van het
onderwijs. Voor deze opnames vragen wij vooraf geen toestemming. Deze opnames worden nooit openbaar gepubliceerd
en worden vernietigd zodra de betreffende schooldoeleinden zijn afgerond.
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Cameratoezicht
Op de locaties van OMO Scholengroep De Langstraat wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het cameratoezicht
wordt uitsluitend ingezet ten behoeve van de volgende doelen:
a.
b.
c.
d.

de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers;
de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen het weren van
ongewenste bezoekers en vandalisme;
de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
het vastleggen van incidenten.

Wij geven derden geen inzicht in de camerabeelden en geven geen beelden uit aan derden, tenzij wij daartoe bij wet
verplicht zijn.
Ons volledige Reglement Cameratoezicht kunt u op onze website vinden onderaan bij de link Privacy.
Rechten ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Ook leerlingen en medewerkers hebben deze rechten over hun eigen
gegevens. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan schriftelijk contact worden opgenomen met de
schooldirecteur.
Op onze school is het privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs van toepassing. Dit privacyreglement is te vinden op
onze website onderaan bij de link Privacy. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens en
wat de rechten zijn van ouders/verzorgers en leerlingen.
Privacy bij een bezoek aan onze website
Voor de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr.
Mollercollege) staat een zorgvuldige omgang met uw/jouw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze websites centraal.
De persoonlijke informatie die u/jij ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de
persoonsgegevens handelen de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat overeenkomstig het bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij een bezoek aan onze websites worden gegevens vastgelegd, zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers,
welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Wij gebruiken
hiervoor Google Analytics-cookies. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
Bij het verwerken van de gegevens over uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres geanonimiseerd doordat de laatste
3 cijfers worden gemaskeerd. We hebben de optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgezet. We maken verder ook
geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Heeft u/Heb je een vraag over dit privacy-statement of over hoe wij met leerlinggegevens omgaan? Stuur dan een mail
naar gegevensbescherming@sgdelangstraat.nl.
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