Privacyverklaring

Dit privacy beleid is van toepassing op basisschool de Buitenkans. Door gebruik te maken van
deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Basisschool de Buitenkans
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard en
niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar
worden gemaakt.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze school. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten
welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij
werken. Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van basisschool de Buitenkans of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief
Bassischool de Buitenkans verstuurt op regelmatige basis de Nieuwsflits waarmee wij
ouders/verzorgers en geïnteresseerden informeren over diverse zaken met betrekking tot de
school. Ook krijgen ouders/verzorgers informatie per e-mail over zaken die de groep(en) van
hun kind(eren) aangaan.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees. Voor de e-mailservice kunt u zich bij de administratie afmelden. Het
emailadresbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken
te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de
volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert
Cookiebeleid
Bekijk ons cookiebeleid in onze cookieverklaring.

Privacy op school
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Elke school
heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te
begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie
van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op
school), maar ook begeleiders en mentoren leggen gegevens vast over de leerlingen. Soms
worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD),
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren.
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het
gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling
gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.
De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het leerlingvolgsysteem Spectrovita en
digitale administratiesysteem Twinfield. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot
de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Formulieren
Wij gebruiken verschillende formulieren waarop wij persoonsgegevens van u vragen zoals
uw naw-gegevens, de naw-gegevens van uw kind, uw telefoonnummer, uw e-mailadres,
geslacht, uw toestemmingen, uw handtekening en geboortedatum. Dit doen wij op basis van
uw toestemming.
Wij bewaren deze informatie digitaal en ook printen wij deze informatie voor in het papieren
dossier. Wij bewaren deze informatie totdat uw kind van school af gaat of zolang het
wettelijk verplicht is.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de begeleiders,
administratie of met de schooldirecteur.
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Basisschool De Buitenkans
Fluessen 8
8446MD Heerenveen
0513-745151
info@debuitenkans.frl

