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Privacy verklaring
Inleiding
Sophia Scholen neemt de privacy van uw kind(eren) en die van u zeer serieus en zal informatie over
uw kind(eren) en u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy
Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast
kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van deze
persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen
kunt u altijd contact opnemen met privacy@sophiascholen.nl.
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1 Wie is Sophia Scholen?
Sophia Scholen is een onderwijsbestuur dat is ontstaan per 1 januari 2018 door een fusie tussen de
Sophia Stichting en PCPO. Sophia Scholen is een innoverende organisatie, altijd gericht op
kwalitatieve groei. Transparant in bestuur en beheer. Wij faciliteren het onderwijs op schoolniveau en
investeren in een professionele organisatie.
Circa 600 medewerkers bieden direct en indirect onderwijs aan 7065 leerlingen op 30 scholen.
Scholen die allemaal gehuisvest zijn in de Duin- en Bollenstreek.
Sophia Scholen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze Privacy Verklaring.

2 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.
U deelt persoonsgegevens met ons wanneer uw kind(eren) bij ons naar school gaan of als u contact
met ons hebt. Denk aan een naam, telefoonnummer, adres, geslacht en leerresultaten. Het gaat om
alle gegevens die we in verband kunnen brengen met uw kind(eren) en uzelf.

3 Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Voor het verwerken van de persoonsgegevens hebben wij een wettelijke verplichting. Zonder de
persoonsgegevens van uw kind(eren) kunnen wij geen goed onderwijs verzorgen. Ons doel is om
alleen de gegevens te bewaren die wij nodig hebben om uw kind van goed onderwijs te voorzien.

3.1

Het geven van goed onderwijs

Om uw kind(eren) van goed onderwijs te kunnen voorzien verzamelen wij persoonsgegevens. Met
deze gegevens kunnen wij:
-

de (wettelijke verplichte) onderwijs administratie vastleggen;
de voortgang van uw kind(eren) monitoren en bewaken;
de school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse
activiteiten berekenen, vastleggen en innen;
uw kind(eren) een veilige (leer)omgeving bieden.

3.1.1
-

Hiervoor verzamelen wij:
contactgegevens van zowel het kind als de ouders/voogd;
identificatiegegevens (BSN/PGN, Keten-ID/ECK-ID1);
nationaliteit en geboorteplaats;
financiële gegevens;
persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijven van de leerling;
gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
gegevens over de aard en verloop van het onderwijs over de behaalde studieresultaten;
gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling.

Unieke ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen gegevens delen,
zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of leerkrachten.
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Informeren over uw kind(eren)

Onze scholen gebruiken diverse media om u te informeren over de activiteiten van uw kind(eren). We
maken hiervoor gebruik van de website, ons ouderportaal, Facebook, YouTube en de lokale kranten.
Regelmatig plaatsen wij foto’s en/of video’s op de website en via sociale media.
Het is van belang dat u zich realiseert dat het internet wereldwijd is; het werk, foto’s en filmbeelden
van uw kind(eren) kunnen in principe door iedereen bekeken worden.
3.2.1
-

Hiervoor verzamelen wij:
Contactgegevens (naam, adres, mail)
Beeldmateriaal (foto’s en video’s)

Wij vragen vooraf toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

3.3

Organiseren van reünies

Voor (oud) leerlingen wordt regelmatig een reünie georganiseerd. Hiervoor maken we gebruik van de
adresgegevens in het systeem. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor sturen van een
uitnodiging voor de reünie.
3.3.1
-

3.4

Hiervoor verzamelen wij:
Contactgegevens (naam, adres, mail, lichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Sophia Scholen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Sophia Scholen) tussen zit.

3.5

Het verbeteren van onze website (gebruik cookies)

Sophia Scholen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4 Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
4.1

Voor het onderwijs

Om te voorzien in goed onderwijs verwerkt Sophia Scholen de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van uw kind(eren):
-

BSN
Het BSN wordt gebruikt om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen uitwisselen met de
overheid en vervolgopleiding.
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(Beperkte) medische informatie
Medische informatie over de gezondheid van uw kind(eren) (zoals bv. diabetes) is nodig voor
het bieden van een veilige leeromgeving voor uw kind(eren).
Beeldmateriaal
Een foto is niet per definitie een bijzonder persoonsgegeven ondanks dat hiervan soms bv.
geloof en ras af te leiden zijn. We verwerken alleen foto’s ter identificatie van uw kind(eren) of
met expliciete toestemming van u.

Voor de website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Sophia Scholen kan niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kind(eren). Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

4.3

Zonder toestemming

Als u van mening bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact op met de directeur van de school van uw kind(eren).

5 Met wie delen we persoonsgegevens?
Sophia Scholen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor het realiseren van goed onderwijs. Hierbij kunt u denken aan uitgevers van onderwijsmethoden
of digitale lesmiddelen die op de school van uw kind(eren) worden gebruikt. Met bedrijven die
persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sophia Scholen
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Sophia Scholen zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de persoonsgegevens van uw kind(eren) of u zijn verzameld.

7 Hoe kunt u de persoonsgegevens van uw kind(eren) of u inzien
of aanpassen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sophia Scholen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens van uw kind(eren) en u in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de
persoonsgegevens van uw kind(eren) of u indienen bij de directeur van de school van uw kind(eren).
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Sophia Scholen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens van uw kind(eren) en
u?
Sophia Scholen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met de directeur van de school van uw kind(eren).

9 Wat is onze visie op privacy?
Sophia Scholen is zuinig op de persoonsgegevens van uw kind(eren) en u, en heeft de intentie niet
meer te verzamelen dan strikt noodzakelijk om uw kind(eren) te voorzien van goed onderwijs.
Als we deze Privacy Verklaring herzien, zullen we u op de hoogte brengen door de nieuwe Privacy
Verklaring op www.sophiascholen.nl te publiceren. Wijzigingen in het Privacy Verklaring gaan in op
het moment dat de herziene versie is gepubliceerd op onze website.

9.1

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Omdat de bescherming van de privacy van uw kind(eren) en die van u voor ons belangrijk is, stellen
we bovenschools een FG aan. De FG is eindverantwoordelijk voor de bewaking van de bescherming
van deze persoonsgegevens. Sophia Scholen wil de werving van een FG gedegen doen. De
verwachting is dat de FG aan het najaar van 2018 bekend is. In de periode tot de benoeming van een
FG kunt u contact opnemen met Rien Kusters (privacy@sophiascholen.nl).

10 Versiebeheer
Datum
22 mei 2018
20 juni 2018

Versie
1.0
2.0

Gemaakt door
Ronald de Groot
Ronald de Groot

Omschrijving van de aanpassing
Definitieve versie.
Aanpassing gebruik persoonsgegevens onderwijs
Aanpassing reünie
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