Privacyverklaring KSU
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) neemt de privacy van haar medewerkers, u en
uw kinderen en diegene die op welke manier dan ook aansluit bij onze scholen en stichting,
zeer serieus. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en
zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw kind kwalitatief goed en passend
onderwijs aan te bieden.
Om goed onderwijs aan te kunnen bieden, hebben wij gegevens van u en uw kind nodig.
Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, uw contactgegevens
of dat uw kind allergisch is. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens noemen
we in één woord: verwerken.
Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Daarom hebben wij
binnen de scholen die aangesloten zijn bij de KSU, interne afspraken gemaakt over de
manier waarop wij uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan op deze pagina.
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Van wie verwerken wij gegevens?
Wij verwerken gegevens van de volgende personen:
•
•
•
•
•

de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van onze leerlingen;
onze leerlingen;
onze medewerkers, leerkrachten, invalkrachten, stagiaires, studenten en
vrijwilligers die bij ons werken;
bezoekers van onze website;
partners en derde partijen waarmee wij samenwerken.

Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van onze partners zoals KMN Kind & CO of het
Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij verwerken ook gegevens die u ons geeft als u
contact met ons heeft. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
•
•
•
•

u schrijft uw kind in als leerling bij ons;
u stuurt ons een e-mail;
u doet mee aan onze enquêtes of onderzoeken;
u meldt zich aan voor onze nieuwsbrief.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken onder andere de volgende gegevens van u en/of uw kind:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde
gegevens van de leerling;
het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling;
nationaliteit van de leerling;
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie
bedoelde gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling;
gegevens over de gezondheid of het welzijn van de leerling die noodzakelijk zijn
voor ondersteuning van de betreffende leerling;
gegevens over de godsdienst of levensovertuiging van de leerling die
noodzakelijk zijn voor de school, het onderwijs of de te geven ondersteuning;
gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, en de
behaalde studieresultaten;
schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/intern
begeleider, klas/groep waar de leerling in zit, tijdstip van inschrijving bij deze
school, schoolloopbaan en rapportage vanuit primair en voortgezet onderwijs);
activiteiten die door de school zijn gehouden rond de leerling, en ook de
resultaten hiervan;
de vorm van ondersteuning bedoeld voor kinderen die onvoldoende profiteren van
het aanbod binnen de basisondersteuning op school;
relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt tijdens de
extra ondersteuning die uw kind eventueel krijgt;
relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld schoolgeld;
informatie over uw computer als u op onze website bent, bijvoorbeeld het IPadres van uw computer of welk besturingssysteem u gebruikt, bijvoorbeeld
Windows.

Indien u een volledig overzicht wilt van alle gegevens die wij van u hebben, kunt u contact
met ons opnemen via secretariaat@ksu-utrecht.nl
Monitoren van gebruik ICT en internet op school
Voor het gebruik van ICT-systemen en internet op school wordt gebruik gemaakt van
software waarmee ICT- en internetgebruik door leerlingen gecontroleerd kan worden.
De KSU slaat gegevens over het gebruik van ICT en internet door leerlingen op voor de
volgende doelen:
a) het beschermen van leerlingen tegen blootstelling aan ongewenste sociale media en
websites (vulgaire websites kunnen bijvoorbeeld met behulp van die data worden
geblokkeerd);
b) het verbeteren van de ICT-systemen;
c) het opsporen van leerlingen die schade aan de ICT-systemen hebben veroorzaakt;
d) het blokkeren van usb-poorten, bepaalde software en sociale media wanneer dit
ongewenst is (bijvoorbeeld in bepaalde lessen).
Waarvoor verwerken wij de gegevens van u en uw kind?
Wij verwerken deze gegevens om:
•
•
•

kwalitatief goed onderwijs aan te bieden;
ervoor te zorgen dat wij ons houden aan de wet en aan contracten;
contact te houden met oud-leerlingen van de KSU;

•
•
•

ervoor te zorgen dat we ons houden aan (inter)nationale afspraken;
het onderwijs en onze serviceverlening te verbeteren;
inschrijvingsgelden, lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en
activiteiten te berekenen, vast te leggen en te innen, waaronder begrepen het
eventueel uit handen geven van dergelijke vorderingen aan derden.

De KSU verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de hiervoor beschreven doelen
te bereiken.
Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben?
U kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens wij van u en uw kind hebben. Wij sturen u dan
een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er
informatie? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.
Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken?
U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt
bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen op het telefoonnummer van uw werk of u mailen op
een bepaald e-mailadres. U kunt ons ook vragen om gegevens niet meer te gebruiken als u
daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. We hebben bepaalde gegevens natuurlijk
wel nodig om uw kind onderwijs te kunnen geven.
Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief. Geef aan waarom u
wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.
Wat zijn cookies?
De KSU maakt gebruik van analytische cookies. Een analytisch cookie is een klein
tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de
website raadpleegt. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze
website. Met deze informatie kan de website geoptimaliseerd worden, waardoor wij de
gebruikerservaring voor onze bezoekers kunnen verbeteren. De privacy van de bezoeker
blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.
Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees
meer over cookies in onze cookieverklaring.
Hoelang bewaren wij uw gegevens?
De KSU bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen
van het doel waarvoor zij zijn verkregen (zie Waarvoor verwerken wij uw gegevens?). We
houden ons hierbij aan de wet. De persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd
nadat de leerling de basisschool heeft verlaten, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn
om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.
Voor statistische doeleinden worden bepaalde gegevens langer bewaard. Deze gegevens
zijn dan zodanig bewerkt dat zij niet langer herleidbaar zijn naar uw kind. Met andere
woorden, de gegevens zijn voor dit doel geanonimiseerd.
Gegevensbeveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of
ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij
hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen
dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegde personen
buiten de KSU worden bekeken.

De KSU zal ervoor zorgen dat medewerkers van de school niet meer inzage of toegang
hebben tot de persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun
werk.
De KSU zal ervoor zorgen dat persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten
worden gehouden (bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van een
leerling), ook geheim worden gehouden door de medewerkers van de KSU.
Mocht er onverhoopt toch iets met uw persoonsgegevens gebeuren waardoor u persoonlijk
schade ondervindt, dan informeren wij u onmiddellijk.
Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met
ons op via secretariaat@ksu-utrecht.nl
Klachten of geschillen
Indien u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling van mening bent dat de
bepalingen van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op juiste wijze
door de KSU worden nageleefd, dan kunt u zich wenden tot onze Functionaris
Gegevensbescherming: fg@lumengroup.nl
Inwerkingtreding en duur
De privacyverklaring treedt in werking op 1 juni 2018.
De KSU is bevoegd om evidente verschrijvingen in deze verklaring te corrigeren, dan wel
tekstuele aanpassingen te doen, indien en voor zover dit de inhoud, aard en strekking van
deze verklaring en de daarin opgenomen bepalingen niet doen wijzigen. Daadwerkelijke
inhoudelijke wijzigingen in het privacybeleid zullen, indien van toepassing, ter instemming
worden voorgelegd aan de GMR.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 01-06-2018.

