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Vijf vuistregels voor privacy
In je werk heb je veel te maken met persoonsgegevens*. Het is belangrijk dat je daar
bewust en veilig mee om gaat. Dat zou niet alleen vanzelfsprekend moeten zijn; het is
ook een eis van de Europese privacywet (de AVG).
Denk bij het verwerken (verzamelen, registreren, wijzigen en uitwisselen) van
persoonsgegevens altijd aan deze vijf vuistregels voor privacy. Dan zit je goed!

Doel en doelbinding
Met welk doel verwerk ik deze
persoonsgegevens en gebruik ik ze ook
alleen voor dat doel?
Data-integriteit
Zijn de gegevens
die ik verwerk
juist?

Transparantie en rechten
van betrokkenen
Zijn de betrokkenen (zoals
ouders, collega’s en
leerlingen) geïnformeerd
dat ik deze gegevens
verwerk en hoe ik dat doe?

Grondslag
Mag ik deze gegevens
verwerken (omdat
dat noodzakelijk
is voor het goed
uitvoeren van
mijn werk)
of moet ik
toestemming
vragen?

Dataminimalisatie
Verwerk en bewaar ik niet
meer gegevens dan nodig
voor dit doel? Of kan ik
ook met minder of met
anonieme gegevens
werken?

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen.
Voorbeelden hiervan zijn een gedragscode of het gebruik van een token bij het inloggen.
* Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn. Bijvoorbeeld iemands naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en geboortedatum. Maar ook foto’s en filmpjes
waarop iemand herkenbaar in beeld is zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd.

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet alle ins & outs op het gebied van privacy.
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed
te regelen.
Meer weten?
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via
info@privacyopschool.nl | tel. 0182 – 52 43 32.
Bron vuistregels: Kennisnet

