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De privacy van ouders en leerlingen is voor PCPO erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de
privacywetgeving. Als school hebben en gebruiken wij de persoonsgegevens van u en van uw kinderen. Wij
vinden het belangrijk dat u weet wat wij met deze persoonsgegevens doen.
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wanneer dit gebeurt zullen wij u hierover informeren via e-mail.
Daarnaast kunt de privacyverklaring vinden op de PCPO-website: https://www.pcpomiddenbrabant.nl/overpcpo/vigerend-beleid/

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?
Wij hebben verschillende soorten persoonsgegevens van u en uw kind. De meeste van deze persoonsgegevens
hebben wij van u gekregen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Geboortedatum en -plaats;
• Geslacht;
• Kopie ID-bewijs inclusief BSN;
• Verzuimgegevens;
• Voortgang op school;
• Foto’s, mits u hier toestemming voor heeft gegeven;
• Overige persoonsgegevens welke door u of uw kind aan ons worden verstrekt.

Waarom hebben en gebruiken we persoonsgegevens?
Wij mogen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die we echt nodig hebben. Dit betekent dat wij
persoonsgegevens altijd volgens de wet en voor een bepaald doel zullen gebruiken.
PCPO heeft en gebruikt persoonsgegevens om onze verplichtingen als school na te komen. Zo hebben wij
bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om uw kind aan te melden op onze school en om de voortgang bij te
houden, zodat uw kind uiteindelijk een diploma op een VO-school kan halen. Sommige van de
persoonsgegevens moeten wij vanwege de wet doorsturen aan bijvoorbeeld DUO of de GGD. Ook kan het zijn
dat u toestemming heeft gegeven voor bijvoorbeeld het gebruik van foto’s.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang dat moet van de wet of totdat wij uw persoonsgegevens of de
persoonsgegevens van uw kind niet meer nodig hebben.

Wie krijgen de persoonsgegevens?
Wij zullen de persoonsgegevens niet zonder reden aan derden geven. Alleen als wij dit moeten volgens de wet
of om uw kind goed onderwijs te bieden, kunnen wij de persoonsgegevens doorsturen. De volgende partijen
krijgen enkele van de persoonsgegevens:
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•
•
•
•
•

Parnassys en andere leerlingvolgsystemen;
DUO;
IT-leveranciers, zoals Microsoft (voor SharePoint en Teams), Skool, Basispoort, Moo e.d.;
De accountant; en
Andere onderwijsinstellingen.

Als wij bij wet schriftelijke afspraken moeten maken met deze partijen, hebben wij dat gedaan. Hierin hebben
wij afgesproken wat zij met de persoonsgegevens mogen doen en dat zij uw persoonsgegevens goed moeten
beveiligen. Sommige van deze partijen mogen zelf bepalen wat zij moet uw persoonsgegevens doen, omdat zij
daar volgens de wet een reden voor hebben.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor u en voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
persoonsgegevens goed beheerd en beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan wanneer dat nodig is.

Uw rechten
Op grond van de AVG hebben personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten. Voor
kinderen onder de 16 jaar geldt dat ouders de rechten van deze kinderen mogen uitoefenen. Het gaat hierbij
om de volgende rechten:
• Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te bekijken;
• Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te laten passen als ze fout of niet helemaal
compleet zijn;
• Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
• Het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen;
• Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben op uw verzoek door te geven aan een andere
partij (in een digitaal leesbaar standaardformaat);
• In sommige gevallen heb uw het recht om ons te vragen (tijdelijk) te stoppen met het gebruiken van uw
persoonsgegevens;
• De mogelijkheid om uw toestemming in te trekken als we op die basis uw persoonsgegevens verwerken.
We kunnen echter niet altijd aan deze verzoeken voldoen, bijvoorbeeld wanneer er wordt gevraagd om
verwijdering en wij van de wet de persoonsgegevens nog een aantal jaren moeten bewaren. Als dat het geval
is, zullen we de persoon in kwestie op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken, dan kunt u contact opnemen met
onze Functionaris Gegevensbescherming via onderstaand e-mailadres. Deze persoon controleert of uw school
zich aan de privacywetten houdt.

Contactgegevens
PCPO Midden-Brabant
Cosunpark 21
4814 ND Breda
Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kun je mailen naar onze FG:
privacy@pcpomiddenbrabant.nl
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