ADDENDUM SCHOOLREGLEMENT
PRIVACYVERKLARING

In het kader van onze onderwijstaken vragen wij de leerlingen en/of hun
leerplichtverantwoordelijke(n) om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In deze
privacyverklaring lees je waarom we dat doen, hoe we omgaan met deze gegevens en wat je
rechten hieromtrent zijn.
Deze privacyverklaring is toegevoegd als addendum aan het schoolreglement en is van toepassing
vanaf 1 september 2018. Deze privacyverklaring is ook beschikbaar via de website van de school
www.InternaatQuestopia.be
Door het schoolreglement te ondertekenen, erken je deze privacyverklaring te hebben gelezen en de
inhoud ervan te hebben begrepen.
De school behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te herzien en aan te passen. De
laatste wijziging dateert van 7 juni 2019.

In de uitoefening van haar taken heeft de school
bepaalde persoonsgegevens nodig van jou als
leerling of als leerplichtverantwoordelijke. Dit
gaat
van
contactgegevens
over
identiteitsgegevens, tot informatie over het
beroep
uitgeoefend
door
de
leerplichtverantwoordelijke(n) of gegevens met
betrekking tot de gezondheid van de leerling.
Via deze privacyverklaring wil de school jou
informeren en transparant zijn over de manier
waarop deze persoonsgegevens worden
verzameld en gebruikt. Persoonsgegevens
worden bijvoorbeeld verzameld bij de
inschrijving van een leerling in de school.
Daarnaast zijn nog een heel aantal andere
verwerkingsactiviteiten mogelijk.
Het blijft gaan om jouw privacy en de school
gaat, als verwerkingsverantwoordelijke, dan ook
steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
om met jouw persoonsgegevens.
Wanneer voorbeelden van persoonsgegevens,
verwerkingsdoeleinden of bewaringstermijnen
worden opgesomd in deze privacyverklaring zijn
deze niet limitatief. Dit betekent dat ook andere
voorbeelden vallen onder de bepalingen van
deze privacyverklaring.


Verzamelen
en
verwerken
van
persoonsgegevens binnen de school

Onder persoonsgegevens valt elke informatie
die toelaat om, direct of indirect, een individu te

identificeren. De school kan bijvoorbeeld de
volgende persoonsgegevens van de leerling
en/of leerplichtverantwoordelijke opvragen:
-

Naam en voornaam;
Geboortedatum en geboorteplaats;
Rijksregisternummer;
(Domicilie)adres;
Telefoonnummer en e-mailadres;
Leeftijd en geslacht;
Beroep;
Vorige behaalde diploma’s.

Onder het verwerken van persoonsgegevens
valt elke handeling die wordt verricht met
betrekking tot deze persoonsgegevens, zowel
digitaal als op papier. Dit kan gaan over het
verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan,
raadplegen,
gebruiken,
aligneren
of
combineren, verstrekken door middel van
doorzending, bijhouden, vernietigen, wissen of
blokkeren van gegevens.
De school beperkt het verzamelen van
persoonsgegevens
steeds
tot
hetgeen
noodzakelijk is om haar taken uit te oefenen.
Leerlingenzorg en -begeleiding vallen binnen
het takenpakket van de school. Het verzamelen
van persoonsgegevens van leerlingen en/of
leerplichtverantwoordelijken
is
dan
ook
noodzakelijk om de nodige ondersteuning te
kunnen bieden in ieders onderwijstraject.

Mits de leerplichtverantwoordelijke hiertoe
toestemming heeft gegeven, kan de school ook
foto’s of videobeelden maken waarop de leerling
afgebeeld staat en deze publiceren. Daarnaast
is het ook mogelijk dat de school
bewakingsbeelden maakt en bewaart.


Doeleinden van de verwerking

Wij
gebruiken
de
verzamelde
persoonsgegevens bijvoorbeeld om:
-

-

leerlingen de nodige zorg en begeleiding
te geven in hun onderwijstraject;
leerlingen
in
te
schrijven
voor
klasuitstappen;
ouders/voogd te contacteren in geval van
dringende situaties;
leerlingen in te schrijven voor stages in
het kader van het onderwijstraject;
nieuwsbrieven en informatie op te stellen
en te versturen omtrent evenementen en
activiteiten georganiseerd door de
school;
de veiligheid binnen de school te
garanderen;
onze wettelijke of andere dwingende
verplichtingen na te leven.

Met andere woorden, de school verwerkt jouw
persoonsgegevens enkel indien dit noodzakelijk
is voor de leerlingenzorg- en begeleiding
waarop jij via onze school hebt ingetekend,
indien jij hiervoor je toestemming hebt verleend,
indien we daartoe wettelijk verplicht zijn of
indien wij menen hiertoe een gerechtvaardigd
belang te hebben.
Indien je nalaat om ons bepaalde gegevens te
verstrekken, kunnen wij mogelijk geen gepaste
onderwijsbegeleiding of respons bieden.

Deze derde partijen zullen enkel toegang krijgen
tot jouw persoonsgegevens voor zover nodig in
het kader van hun dienstverlening. Als school
treffen wij de nodige maatregelen en zullen wij
erop toezien dat jouw gegevens door deze
derde partijen in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving inzake
bescherming van persoonsgegevens worden
verwerkt.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook delen
met
handhavingsautoriteiten
of
externe
adviseurs indien wij hiertoe verplicht of
genoodzaakt zouden zijn. In sommige gevallen
worden jouw persoonsgegevens ook gedeeld
met de scholengroep, GO! centraal en/of met
andere scholen.
Jouw persoonsgegevens zullen niet worden
doorgegeven naar landen buiten de EU zonder
dat er passende maatregelen worden genomen
om de gegevens te beschermen.


Bewaren van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk om de
doeleinden te realiseren waarvoor deze
gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen
zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte
bewaartermijn. Zo gelden bijvoorbeeld de
volgende wettelijke bewaartermijnen:
-

5
jaar
voor
het
administratief
leerlingendossier;
30
jaar
voor
informatie
over
studiebewijzen;
31 augustus van het volgende schooljaar
voor de klasagenda.

Jouw persoonsgegevens worden door de
school niet gebruikt op een met deze doeleinden
onverenigbare wijze.

Indien er geen
wettelijk
vastgestelde
bewaartermijn bestaat, worden jouw gegevens
bijgehouden volgens de noodzakelijkheid voor
een correcte verwerking van je gegevens tijdens
en in opvolging van het onderwijstraject.





Delen van persoonsgegevens

De school doet voor het uitvoeren van bepaalde
taken beroep op externe partijen die in opdracht
van de school persoonsgegevens verwerken
(“verwerkers”). Dit behelst onder andere
organisaties die instaan voor het organiseren
van evenementen of klasuitstappen en ICTbedrijven waarmee de school samenwerkt.

Jouw rechten als betrokkene

Onder welbepaalde omstandigheden en in een
bepaalde vorm heb je als leerling of
leerplichtverantwoordelijke het recht om:
-

een
kopie
te
vragen
van
persoonsgegevens;
je persoonsgegevens te corrigeren;

je

-

-

-

te vragen dat je persoonsgegevens
worden gewist;
bezwaar aan te tekenen tegen of de
beperkingen vragen van de verwerking
van je persoonsgegevens (bv. voor
marketing doeleinden);
de toestemming om persoonsgegevens te
verwerken, of voor bepaalde/specifieke
doeleinden te gebruiken, in te trekken (bv.
uitschrijven op onze nieuwsbrief);
te vragen dat jouw persoonsgegevens aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke
worden doorgegeven.

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen aan
de school worden gericht via het e-mailadres
privacy@internaatquestopia.be. Wij zullen je
verzoek, klacht of vraag behandelen en je tijdig
een antwoord bezorgen.


Beveiligen van persoonsgegevens

De school treft alle passende technische en
organisatorische
maatregelen
om
de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde
verstrekking
van
of
ongeoorloofde
toegang
tot
jouw
persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij
onrechtmatig, te vermijden.


Indienen van een klacht

Je kan als leerling of leerplichtverantwoordelijke
steeds een klacht indienen bij de Vlaamse
Toezichtcommissie indien je van oordeel bent
dat de school de wetgeving inzake privacy
schendt.


Contact

De school, met adres te Campinglaan 7 te Gent,
treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.
Met vragen omtrent deze privacyverklaring en
de bescherming van je persoonsgegevens in
het algemeen kan je contact opnemen met de
school
via
het
e-mailadres
privacy@scholengroep.gent.
Voor meer algemene vragen omtrent de
bescherming van persoonsgegevens binnen het
gemeenschapsonderwijs kan je terecht bij de
Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming
aangesteld op niveau van GO! Scholengroep
Gent
via
het
e-mailadres
privacy@scholengroep.gent
of
bij
de
Functionaris
voor
Gegevensbescherming

aangesteld op niveau van het GO! Centraal via
het e-mailadres dpo@g-o.be.

