Bijlage XIII

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 28 maart 2018
Datum laatste wijziging: 7 juli 2020
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor
zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Deze privacyverklaring is bestemd voor ouders en leerlingen van onze school.
Privacybeleid
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan
deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Dit is op te vragen bij het secretariaat via info@jordanmlu.nl.
Dit houdt onder andere in dat:
a. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
b. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
c. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.
Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens van leerlingen die nodig zijn om leerlingen te kunnen inschrijven,
om ons onderwijs te kunnen organiseren en geven en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
Hiervoor worden geen andere persoonsgegevens van leerlingen verwerkt dan in artikel 5.1.2 beschreven zijn:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens zoals het emailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
b. het BSN-nummer;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. persoonsgebonden leerlingnummer;
e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs; n.v.t.
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g. gegevens over de leerresultaten, waaronder maar niet uitsluitend gerekend worden test– en
toetsgegevens, gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, zaken die
volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet onderwijs,
verzuim en afwezigheid van de leerling, de diagnostische eindtoets, het werk van het centraal examen en de rekentoets;
h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen;
i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, ouderbijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
j. foto's en videobeelden met of zonder geluid van (les)activiteiten van de school;
k. (digitale) pasfoto’s;
l. inloggegevens voor het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leermiddelen, sociale media en softwareapplicaties voor onderwijsdoeleinden alsmede inlogcodes voor de bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier;
m. gegevens als bedoeld onder a. en c., van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen en
of sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en gegevens over lidmaatschap van de oudervereniging of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad;
n. camerabeelden van het schoolterrein en algemeen toegankelijke ruimten (zie ook bijlage IV
Protocol gebruik van camera- en videobeelden);
o. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de cameraopnamen zijn gemaakt;
p. andere dan de onder a. tot en met o. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.
De onderliggende doelen van bovenstaande persoonsgegevens zijn beschreven in artikel 5.1.1:
a. de toelating en inschrijving van de leerling bij de school (artikel 6 lid 1b (lid 1e voor het
openbaar onderwijs));
b. de organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van studieadviezen (artikel 6 lid 1c AVG);
c. het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool over het
gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten (artikel 6 lid 1c AVG);
d. het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot beheer en delen van
deze gegevens met de docenten van de leerlingen en de ouders/verzorgers en leerlingen (artikel 6 lid 1c AVG);
e. het uitvoeren van de op de Stichting rustende verplichtingen en bevoegdheden op grond van
de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder (doch niet uitsluitend) de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet Medezeggenschap scholen (WMS), de Leerplichtwet en daarop gebaseerde regelgeving (artikel 6 lid 1c en 1e AVG);
f. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen (artikel 6 lid 1c AVG);
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g. het geven van onderwijs met behulp van digitale leermiddelen en digitale diensten (diensten
van de informatiemaatschappij) (artikel 6 lid 1a AVG);
h. het verstrekken van inloggegevens voor het schoolnetwerk en digitale leermiddelen en – diensten (artikel 6 lid 1b AVG);
i. het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen (artikel 6 lid 1b AVG);
j. het behandelen van geschillen aanhangig gemaakt bij klachten- en geschillencommissies (artikel 6 lid 1c AVG);
k. het laten uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG);
l. het medewerking verlenen aan een aanvraag van ouders, respectievelijk leerlingen, van leerlingenvervoer (artikel 6 lid 1c AVG);
m. het bekend maken van informatie over de organisatie, de activiteiten van de school in de
schoolgids, op de website en sociale media (artikel 6 lid 1a AVG);
n. het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van leerlingen (artikel 6 lid 1a AVG);
o. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de
zorg van de Stichting, waaronder in ieder geval het verstrekken van een leerlingpas (artikel 6
lid 1f AVG);
p. het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de onderwijsinspectie, en overige instanties, waaronder maar niet uitsluitend de instanties die onderdeel uitmaken van het Zorgadviesteam (ZAT)
voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de wetgeving, inclusief de op de onderwijswetgeving gebaseerde bekostigingsvoorwaarden (artikel 6 lid 1c AVG);
q. het voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van een
publiekrechtelijke taak (artikel 6 lid 1e AVG).
Voor het verwerken van andere persoonsgegevens of andere doelen wordt toestemming gevraagd via
de toestemmingsmodule in Magister.
Beveiligen en bewaren
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: gebruik
van antivirussoftware en firewalls, het selectief en beperkt toekennen van rechten aan gebruikers,
gebruik van 2 factor authenticatie, versleutelde laptops en het maken van back-ups. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk is. Zo worden adresgegevens, gegevens over leerprestaties en onderwijskundige rapporten twee jaar na uitschrijving verwijderd. (Zie privacyreglement bijlage 1 Brondocumenten/brongegevens en bewaartermijnen.)
Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden
gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht
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van de school, zoals Magister en uitgeverijen van (digitaal) lesmateriaal, worden afspraken gemaakt
om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.
Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht
om uw gegevens in te zien, te corrigeren en in bepaalde situaties te wissen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of
om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Daarnaast heeft u het recht om
te allen tijde een gegeven toestemming in te trekken.
Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met de school via info@jordanmlu.nl
of rechtstreeks met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via fg@jordanmlu.nl.
Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact
op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt
niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens).
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen
wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.
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