Privacyverklaring Aventurijn
Privacy op school
Op Aventurijn gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met de privacy van onze mensen.
De persoonlijke gegevens worden op papier ingevoerd. Deze mappen staan in een afgesloten kast
en zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde mensen.
De gegevens die wij bewaren zijn:
* leerling gegevens als naam, adres, geboorte datum, financiële gegevens en overige
bijzonderheden. Deze staan op papier per leerling opgeslagen
* verslagen over leerlingen; deze staan op papier opgeslagen. Tevens digitaal op de persoonlijke
computer van de pedagogisch coördinator, waar alleen zij het wachtwoord van weet.
* gegevens van leerlingen door derden opgesteld: deze krijgen wij alleen met toestemming van
ouders.
* financiële gegevens staan ook achter een afgesloten kast
* De website en financiele administratie worden door een derde verwerkt en ten behoeve daarvan is
een verwerkingsovereenkomst.
* mailverkeer is beveiligd met een wachtwoord.
* De begeleiders houden in een digitaal systeem de vorderingen van de leerlingen bij. Deze is alleen
voor hen toegankelijk. Aan het eind van het jaar krijgen ouders een uitgeprinte versie van hun eigen
kind. Hier kunnen ook voornamen van andere kinderen in voor komen.Het verstrekken van
gegevens:
* Leerlinggegevens worden alleen gedeeld met derden, indien schriftelijke toestemming van de
ouders.
* naam, adres, email, geboorte datum van het kind en telefoonnummers komen op een adressenlijst
die alleen is bedoeld voor alle betrokkenen bij de school.
Foto’s, video’s:
* Bij aanmelding vullen de ouders een formulier in waarin zij al dan niet toestemming geven voor
het publiceren van foto’s /video’s op de website van de school.
* Derden mogen geen foto’s /video’s maken van andermans kinderen zonder expliciete
toestemming van de ouders, noch mogen zij deze publiceren.
* Alle foto’s die door begeleiders, kinderen en ouders gemaakt worden mogen niet zonder
toestemming gedeeld worden.
Bewaartermijnen;
* Als school zijn wij verplicht de gegevens van leerlingen 2 jaar na verlaten van de school te
verwijderen.
* De in/uit schrijfgegevensvan de leerling dienen wij 5 jaar te bewaren
* adresgegevens bewaren wij i.v.m activiteiten voor oudleerlingen.
Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over deze privacy verklaring horen wij dat graag

