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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Geachte ouder
Beste leerling
Je kan er haast niet meer naast kijken: op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese
verordening in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, is
dan van toepassing. Misschien hoorde je ook al de Engelse benaming General Data
Protection Regulation (GDPR) vallen. Overheden, bedrijven, en alle andere organisaties
moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook
onderwijsinstellingen vallen met andere woorden onder deze reglementering.
Vanaf dit schooljaar begon ons schoolbestuur voor al onze scholen aan de voorbereiding
hiervan. Zo werden meteen twee mensen aangeduid als Aanspreekpunten Informatieveiligheid (AIV), die een intensieve opleiding volgden. Samen met de pas geïnstalleerde Cel
Informatieveiligheid (CIV) zullen zij bewaken dat de reglementering wordt toegepast en dat
de persoonsgegevens die onze scholen verwerken, maximaal beschermd zijn. Dat vraagt
uiteraard een frequent overleg, onder meer met de ICT-verantwoordelijken. Katholiek
Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs van de Vlaamse Regering bieden ons
daarbij de nodige ondersteuning.
Je zal wellicht begrijpen dat onze scholen heel veel persoonsgegevens verwerken, zowel van
onze leerlingen als van de ouders, de personeelsleden en externe partners. Bovendien
werken we voor de verwerking vaak samen met externe verwerkers. Voor heel wat van deze
gegevens bestaat er vanuit onze specifieke en wettelijke opdracht of vanuit individueel of
publiek belang, een grond voor verwerking. Voor andere gegevens (zoals bijvoorbeeld foto’s
of filmbeelden) hebben wij uw toestemming (of die van de leerling zelf, als hij 18 jaar is)
nodig. Zeker vanaf 1 september 2018 zal je hier geregeld over bevraagd worden.
Ondertussen werken wij verder aan ons actieplan: de aanpassing van het schoolreglement
en andere documenten, het beleidsdocument (Informatieveiligheid- en privacybeleid of
IVPB), overeenkomsten met onze externe verwerkers, toestemmingsformulieren, een
verwerkingsregister, enz. We zijn er ons echter van bewust dat we naast al deze wettelijke
verplichtingen ook en vooral moeten werken aan sensibilisering bij al onze betrokkenen. Via
campagnes en affiches hopen wij alvast onze medewerkers bewust te maken van het grote
belang van de bescherming van eenieders privacy.
Mocht je nu al vragen hebben of een klacht, dan kan je ons altijd mailen op het specifieke
adres hiervoor:
privacy@sjabi.be
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