Privacybescherming
Wil je weten hoe het zit met je privacy?

Wil jij als student van ROC Leeuwenborgh weten hoe we met je gegevens omgaan?
We hebben je rechten en plichten op een rijtje gezet.
ROC Leeuwenborg bewaart zo min mogelijk gegevens van je. Alleen gegevens die (wettelijk) nodig
zijn om hier een opleiding te kunnen volgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je naam
Je e-mail adres
Je geboortedatum
Je geslacht
Je adres
Je studentnummer en burgerservicenummer (bsn)
Je nationaliteit en geboorteplaats
Naam van je ouders of voogd
Medische gegevens (op jouw verzoek)
Gegevens over je voortgang: cijfers, in welke klas je zit, je begeleiding, aanwezigheid,
leerjaar en natuurlijk welke opleiding je volgt.
Roosters, boekenlijsten
Financiële gegevens
Foto’s, bijvoorbeeld voor je Office 365 account
Wie je docenten, mentoren en mbo-adviseur zijn

En deze gegevens slaan we NIET op. Tenzij het noodzakelijk is of in jouw belang:
•
•
•
•
•

Je gezondheid
Je ras
Je politieke voorkeur
Je seksuele geaardheid
Je strafrechtelijke persoonsgegevens (strafblad)

Als het goed is voor je gezondheid of je welzijn of je studievoortgang, leggen we ook een pedagogisch dossier aan waarin de maatregelen, zoals bijvoorbeeld extra examentijd, worden beschreven.
Als we deze informatie willen delen met andere organisaties, vragen we daar eerst schriftelijk jouw
toestemming voor.
VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Leeuwenborgh houdt zich bij het verwerken van jouw gegevens altijd aan de wet.
De belangrijkste redenen om jouw gegevens te bewaren zijn:
A. Uitvoering van onze taken als school
• Zodat we je onderwijs en begeleiding kunnen geven;
• Zodat we leermiddelen met je kunnen delen;
•	Zodat we de financiële administratie kunnen bijhouden (inschrijvingsgelden, school- en lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten).
B. We zijn het volgens de wet verplicht
• Als onze boekhouding wordt gecontroleerd door een accountant;
• Soms vraagt bijvoorbeeld de overheid ons om gegevens te verstrekken;
• Voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.
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C. Andere belangrijke reden
Bijvoorbeeld beveiligingscamera’s. Die zijn er voor jou en onze veiligheid.
GRONDSLAG (BASISPRINCIPE)
Je gegevens delen we alleen met andere partijen wanneer:
A. De wet het voorschrijft
In de onderwijswetgeving staat dat Leeuwenborgh in bepaalde situaties jouw persoonsgegevens aan externe partijen moet verstrekken.
B. We onze taken als school uitvoeren
Leeuwenborg heeft met jou een onderwijsovereenkomst. Die overeenkomst moeten we goed uitvoeren. Om dat te bereiken moeten we soms jouw gegevens aan externe partijen geven.
Bijvoorbeeld je stagebedrijf.
C. Een andere belangrijke reden
Leeuwenborg kan persoonsgegevens verwerken en uitwisselen voor een ‘gerechtvaardigd belang’.
Dit kan het belang van school of van een andere partij zijn. Tenzij jouw belang voor gaat. Dit wegen
we zorgvuldig af. Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn:
• voor de begeleiding van jou als student;
• als andere partijen achterstallige betalingen moeten regelen;
• als er een geschil (= onenigheid) is dat behandeld moet worden;
• voor onderzoek, als dit binnen de wet gebeurt;
• voor controles door accountants of inspecteurs;
• voor politieonderzoek.
D. Jouw toestemming
Gelden A, B, of C niet? Dan delen we nooit gegevens met andere partijen zonder jouw toestemming. Of toestemming van je of ouder(s) / verzorger(s) als je nog geen 16 bent.
JOUW RECHTEN
Natuurlijk geeft de privacywet (AVG) je ook rechten. Jij (of je ouders(s) / verzorger(s)) mag altijd je
persoonlijke gegevens inzien. Je kunt dus zien wat we van je bewaren. Gegevens die niet kloppen
of onterecht in je dossier staan mag je laten verwijderen. Hieronder worden deze rechten toegelicht.
> Inzage persoonsgegevens
A. Recht van inzage
• 	De student heeft het recht te weten of / en welke persoonsgegevens worden verwerkt door
Leeuwenborgh. Leeuwenborgh moet de student zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken na ontvangst van het verzoek tot inzage via ibp@leeuwenborgh.nl, een kopie geven van
de persoonsgegevens die worden verwerkt. Aan een verzoek om bijkomende kopieën kunnen
kosten worden verbonden.
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•	Voordat een student inzage krijgt in zijn dossier dient de student zich te legitimeren.
De onderwijsinstelling zal geen kopie van het identiteitsbewijs in de administratie opnemen
bij het vaststellen van de identiteit.
•	De Onderwijsinstelling draagt steeds zorg voor een betrouwbare vaststelling van de identiteit
van de student.
> Correctie persoonsgegevens
A. Recht op aanpassing van je gegevens
•	Bepaalde persoonsgegevens mag je laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.
Via ibp@leeuwenborgh.nl kun je dit verzoek indienen. Indien de gegevens aangepast moeten
worden, moet ROC Leeuwenborgh dit zo snel als mogelijk doen.
•	ROC Leeuwenborgh moet andere partijen met wie we je persoonsgegevens hebben gedeeld op
de hoogte brengen van die aanpassing. Tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning
kost.
B. Recht op verwijderen van je gegevens
• ROC Leeuwenborgh moet jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk wissen als:
- Je gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn.
- Jij je toestemming intrekt en er geen wet is die zegt dat we ze moeten bewaren;
- Je bezwaar maakt (en deze wordt goedgekeurd) tegen de verwerking van je gegevens;
- Je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
•	Ben je niet aangenomen door ROC Leeuwenborgh? Dan kun je vragen of we je gegevens
verwijderen. ROC Leeuwenborg verwijdert automatisch gegevens van niet aangenomen
studenten binnen twee jaar. Dat moet volgens de wet.
C. Recht op beperkte verwerking van je gegevens
• Je kunt ROC Leeuwenborgh vragen om je gegevens (tijdelijk) niet te verwerken of
aanpassen als:
- Je vindt dat de gegevens onjuist zijn;
- Je gegevens tegen de wet in worden verwerkt;
- Je gegevens niet meer nodig voor verwerking;
- Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en wacht op het antwoord.
•	We geven niet alleen aan jou maar ook aan andere partijen duidelijk aan dat we zo min mogelijk
gegevens verwerken.
• Als de tijdelijke stopzetting van de verwerking eindigt, krijg je bericht van ons.
D. Recht om gegevens over te dragen
•	Je hebt het recht om alle gegevens die we van je hebben, te ontvangen in een gangbare en leesbare vorm.
•	Je hebt het recht om deze gegevens met een andere partij te delen. ROC Leeuwenborgh hindert
je daar niet bij.
E. Recht van bezwaar
• 	Vanwege jouw persoonlijke situatie kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je
gegevens.
•	In dat geval stopt ROC Leeuwenborgh tijdelijk met verwerking, tenzij er een geldige reden is
om dat niet te doen.
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> Schending recht
•	Voor de uitoefening van je rechten, kun je een schriftelijk verzoek aan de Functionaris voor de
gegevensbescherming indienen via de e-mail ibp@leeuwenborgh.nl. Hij of zij zal dit verzoek
doorsturen naar de juiste personen binnen ROC Leeuwenborgh.
•	Je krijgt zo snel mogelijk bericht over de uitkomst van je verzoek (binnen vier weken na
ontvangst).
•	Vind je dat je privacy ernstig geschonden wordt? Of ben je het niet eens met de verwerking van
je gegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de gegevensbescherming via
ibp@leeuwenborgh.nl. Komen jullie niet tot een oplossing, dan kun je andere stappen nemen.
Die staan beschreven in het Klachtenreglement voor mbo- studenten. [klik hier]
•	Als je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, kun je je wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens of rechter.
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