Procedure privacy-rechten
De betrokkene (de leerling en/of zijn ouders/wettelijke vertegenwoordiger) wordt door de
OPOA-scholen op transparante wijze vooraf geïnformeerd over wat er precies aan
informatie wordt verwerkt, wat het doel daarvan is en welke rechten er zijn als het gaat
om (de verwerking van) persoonsgegevens. Deze informatie is te vinden in de
schoolgids, de schoolwebsite en de OPOA website.
Overzicht rechten*
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Recht op informatie vooraf over het gebruik van persoonsgegevens door de school
Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens
Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de
vastgestelde doelen te behalen
Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag
gerechtvaardigd belang, of verzet tegen direct marketing en profilering. De school
maakt een afweging van het privacybelang van de leerling, tegenover het belang
van de school om gegevens wél te gebruiken.
De betrokkene heeft het recht om bij toestemming, ook een beperkte
toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de
verwerking (granulaire toestemming)
De betrokkene heeft het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen
aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie een organisatie de
persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt
Het recht op ‘bevriezing van de verwerking’ van gegevens
De betrokkene heeft het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen
van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het
verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting
In geval van toestemming of een overeenkomst met de betrokkene, heeft de
betrokkene het recht op dataportabiliteit (meenemen van data) als de verwerking
van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag toestemming
Recht op melding datalek: bij een datalek heeft de betrokkene het recht om
daarover geïnformeerd te worden indien zij daar een zwaarwegend belang bij
hebben.

Bron: https://www.kennisnet.nl en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Uitoefenen van rechten
‐
Het verzoek om het uitoefenen van een van bovenstaande rechten kan alleen
worden gedaan door de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de leerling,
aangezien de leerling jonger dan 16 jaar is.
‐
Het verzoek moet worden ingediend worden bij de schoolleiding (bij voorkeur
schriftelijk of digitaal, voorzien van handtekening en datum).
‐
De betrokkene ontvangt binnen vier weken na het indienen van zijn verzoek een
gemotiveerd antwoord. De schoolleiding kan, onder opgave van redenen, de
termijn om aan het verzoek te voldoen éénmaal verlengen met nogmaals vier
weken.
‐
Als de ouders/wettelijk vertegenwoordiger toestemming hebben gegeven voor het
gebruik van persoonsgegevens, dan kan dat op ieder moment weer ingetrokken
worden via een schriftelijke verklaring aan de schoolleiding. Dit verzoek wordt in
beginsel binnen (uiterlijk) vier weken na het verzoek uitgevoerd. De schoolleiding
kan, onder opgave van redenen, de termijn om aan het verzoek te voldoen

éénmaal verlengen met nogmaals vier weken, uiteraard alleen als de
(veiligheid)belangen van de betrokkene niet op het spel staan.
Uitzondering bij recht op inzage
Als het in het belang van de betrokkene is om geen inzage te geven, blijft inzage
achterwege (bijvoorbeeld in het geval van dossiervorming bij verdenking van misbruik of
kindermishandeling).
Procedure voor het uitoefenen van rechten door betrokkenen
− Het ontvangen verzoek van betrokkene wordt binnen vier weken na het indienen
beantwoord. De schoolleiding kan, onder opgave van redenen, de termijn om aan
het verzoek te voldoen éénmaal verlengen met nogmaals vier weken.
− Met de betrokkene wordt een afspraak gemaakt om, afhankelijk van het recht, het
verzoek uit te voeren. In geval van correctie/verwijdering zal de schoolleiding een
afschrift van de gemaakte correctie/verwijdering naar betrokkene sturen.
− Mocht de betrokkene van oordeel zijn dat aan het verzoek niet op correcte wijze is
voldaan kan betrokkene de procedure zoals vermeld in de ‘OPOA klachtenregeling’
volgen. Ook is het conform de rechtsbescherming die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) biedt, mogelijk om naar de rechter te gaan.
*De uitvoering van privacy-rechten en bijbehorende procedure is uiteraard ook van
toepassing op medewerkers van OPOA. Het woord ‘schoolleiding’ moet dan gelezen
worden als ‘College van Bestuur’.

