Privacy- en cookieverklaring Mendelcollege
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17 december 2019

Privacy
Uw privacy is voor Mendelcollege (hierna: MC) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
•
•
•
•

•

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor
onze doeleinden;
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht
toestemming verplicht zijn;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens
voor ons verwerken;
Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij
ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij MC allemaal doen met informatie die we over u te weten
komen.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als een wijziging plaatsvindt zullen wij dit
duidelijk melden. We raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

Welke gegevens verwerken we
Wij verwerken uw gegevens en die van uw kind voor het geven en organiseren van onderwijs, het
nakomen van een wettelijke plicht en om te zorgen voor de veiligheid van leerlingen en
medewerkers van MC. In het kader hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u
en/of uw kind:













Gegevens verzameld uit cookies (IP-adres en type apparaat) – zie de cookieverklaring;
Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de website;
NAW-gegevens;
Contactgegevens;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Geslacht;
Foto’s en video’s;
Camerabeelden;
Schoolgegevens en studievoortgang;
Geloofsovertuiging (vrijwillig/op eigen verzoek);
Medische gegevens (indien noodzakelijk).

Waarom we uw gegevens/de gegevens van uw kind verwerken
Wij mogen alleen de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben. Dit betekent dat wij van
tevoren een doel en een rechtmatige grondslag moeten vaststellen. Wij verwerken jouw
persoonsgegevens en de gegevens van uw kind voor de volgende doeleinden:








Het geven en organiseren van onderwijs:
In principe valt hier alles onder waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat wij uw kind van goed
onderwijs kunnen voorzien. Denk daarbij aan:
o Het identificeren en inschrijven van leerlingen;
o De studievoortgang bij te houden;
o Verzuimregistratie van leerlingen bij te houden;
o Voldoen aan onze wettelijke plicht – sommige gegevens verwerken wij omdat wij
dat wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan:
 Voldoen aan belastingwetgeving;
 Voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen.
Contact opnemen:
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Verder zullen wij bijvoorbeeld
contact met u opnemen om u uit te nodigen voor ouderavonden, om u nieuwsbrieven toe te
sturen of om u te bereiken wanneer uw kind ziek is.
Het beveiligen van onze school, medewerkers en leerlingen:
Wij maken gebruik van cameratoezicht, ter bescherming van onze school, medewerkers en
leerlingen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opnemen van de camerabeelden
en zullen deze beelden alleen raadplegen in geval van een incident.
Het maken en gebruik van beeldmateriaal:
Op basis van uw toestemming of de toestemming van uw kind (indien hij/zij ouder is dan 16
jaar) zullen we beeldmateriaal maken en gebruiken voor verschillende doeleinden zoals het
informeren van geïnteresseerden over MC en de activiteiten die wij organiseren.
Medische gegevens van de leerling kunnen opgegeven worden om aanvullende maatregelen
te nemen, zodat de leerling goed onderwijs kan volgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen).

De grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens
We mogen uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind alleen verwerken als er een
wettelijke grondslag voor bestaat. Wij verwerken uw gegevens/de gegevens van uw kind alleen op
basis van een van de volgende grondslagen:





De onderwijsovereenkomst die we hebben gesloten;
In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te
verzamelen, te bewaren en door te geven;
Het komt voor dat wij gegevens nodig hebben omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij
hebben. In dat geval hebben we een afweging gemaakt tussen ons belang en uw recht/het
recht van uw kind op privacy;
Ook kunnen wij gegevens verwerken indien u of uw kind van 16 jaar of ouder daar
toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen
De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor
bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van wet- en
regelgeving. De bewaartermijn van gemaakte examens is wettelijk bijvoorbeeld 6 maanden na het
beëindigen van de onderwijsovereenkomst.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind
Wij geven uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind niet zomaar aan andere
bedrijven of instellingen, maar alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval van
belastingaangifte of aan de GGD en DUO), om uw kind van onderwijs te voorzien of als wij daar een
gerechtvaardigd belang bij hebben. De volgende partijen ontvangen in ieder geval uw gegevens/de
gegevens van uw kind:








Magister (Iddink);
Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland;
Leerplichtinstantie;
Onderwijsinspectie;
DUO (Ministerie van Onderwijs);
Schoolarts; en
GGD.

Met deze partijen hebben wij voor zover wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst of datauitwisselovereenkomst gesloten, waarin wij hebben afgesproken wat zij met uw gegevens/de
gegevens van uw kind mogen doen en dat zij deze gegevens adequaat moeten beveiligen. Sommige
van bovengenoemde partijen zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk, dit betekent dat zij een
eigen grondslag hebben om uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind te verwerken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens/de
gegevens van uw kind bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed
op wat er mis kan gaan. Gaat er ondanks dat toch iets mis? Zijn er gegevens kwijtgeraakt of openbaar
gemaakt? Of twijfel je over de beveiliging? Meld dit dan direct bij onze ICT-afdeling en/of onze
Functionaris Gegevensbescherming, zodat we de juiste procedures in gang kunnen zetten.

Uw rechten
Wanneer wij uw gegevens/de gegevens van uw kind verwerken hebt u verschillende rechten waar u
een beroep op kunt doen:









Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Een bepaalde verwerking beperken
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Overdraagbaarheid van gegevens

Een aantal van deze rechten kunt u als ouders/verzorgers zelf uitoefenen in uw account op Magister.
Overige verzoeken kunt u indienen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en
cookieverklaring. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij
een controle uitvoeren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon
aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als jij vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met betrekking tot de bescherming van je
privacy, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon
houdt binnen onze school toezicht op het naleven van de privacywetten.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Deze
toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mendelcollege
Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem
KvK 41224031
scholen@ictrecht.nl
023 - 5258421
Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar:
helpdesk@mendelcollege.nl
Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl.

