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Vlissingen, 22 mei 2018
Betreft: informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Geachte ouders/verzorgers,
Vanaf het moment dat u als ouder uw kind aanmeldt bij de Vlissingse Schoolvereniging, start
er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel de ouder(s) als het kind. De
wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. De
VSV biedt onderwijs aan waarbij steeds meer digitale leer-, administratie-, en
communicatiemiddelen worden gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens
worden uitgewisseld.
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en 25 mei 2018 van kracht wordt,
regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier
behandeld wordt. De Vlissingse Schoolvereniging ontwikkelt momenteel een passend IBPbeleid dat aansluit bij de AVG. IBP staat voor Informatie Beveiliging en Privacy.
Als ouder is het van belang dat u erop kunt vertrouwen dat de Vlissingse Schoolvereniging
de privacy van u en uw kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde
gegevens van u vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het
gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik
van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en u heeft het recht als
ouder om deze elk moment weer in te trekken. Middels een apart toestemmingformulier kunt
u voor aanvang van ieder volgend schooljaar aangeven of en zo ja, voor welk
communicatiemiddel toestemming wordt verleend. Het toestemmingsformulier voor komend
schooljaar is reeds als bijlage toegevoegd. Graag zien we het ingevulde formulier uiterlijk
vrijdag 8 juni a.s. retour zodat we e.e.a. tijdig kunnen verwerken.
De Vlissingse Schoolvereniging zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de
aanbieders van leerprogramma’s waar de school gebruik van maakt. Daarnaast worden de
gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict-infrastructuur goed beveiligd. Alle
medewerkers van de school zijn uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe privacybeleid
teneinde de AVG goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van een
Functionaris Gegevensbescherming (FG). De Vlissingse schoolvereniging heeft deze taak
neergelegd bij Dyade. Met deze onderwijsdienstverlenende organisatie werkt de VSV al
jarenlang samen op het gebied van financiën en P&O.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
P. Nagtegaal
G.M.W. van der Broek
Bestuur Vlissingse Schoolvereniging

