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Inleiding
Als verwerkingsverantwoordelijke waarborgt O2A5 de privacy rechten van betrokkenen
van wie zij persoonsgegevens verwerkt: medewerkers, leerlingen en hun wettelijk
vertegenwoordigers. De stichting gaat vertrouwelijk met verzamelde persoonsgegevens
om en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
overige privacywetgeving aan haar stelt.
Persoonsgegevens
O2A5 verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn
gesteld; op grond van toestemming van de betrokkene of wanneer dit op grond van de
wet of een overeenkomst noodzakelijk, verplicht of toegestaan is. Verder kan O2A5
persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal, algemeen of gerechtvaardigd
belang. O2A5 informeert de betrokkenen hierover. Als de gegevens niet rechtstreeks van
de betrokkene zijn verkregen, informeert O2A5 hem over de bron.
De persoonsgegevens kunnen “gewoon” of “bijzonder” zijn. De eerste categorie bestaat
uit bijvoorbeeld voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, emailadres, BSN-nummer, nationaliteit, beeldmateriaal en schoolresultaten,
rekeningnummer, gezondheidsklachten etc. De tweede categorie kunnen onder meer
gegevens over de fysieke of mentale gezondheid zijn.
Doeleinden
O2A5 verwerkt persoonsgegevens onder andere met als doel de salaris- en
personeelsadministratie te voeren, de personeelsontwikkeling en het functioneren te
volgen, het ziekteverzuim te begeleiden, om de ontwikkeling van leerlingen te volgen,
hen te ondersteunen bij speciale problematieken en voor bijvoorbeeld de
accountantscontrole. O2A5 zal persoonsgegevens slechts gebruiken voor het daartoe
bestemde doel, tenzij de betrokkene expliciet anderszins toestemming heeft gegeven of
als O2A5 moet voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaartermijn
O2A5 zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor
de doeleinden van verzameling.
Gegevens uitwisselen met anderen
O2A5 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een
gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft gekregen.
Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft (behoudens wettelijke
uitzonderingsgronden) het recht O2A5 te verzoeken om inzage, rectificatie en/of het
wissen van de persoonsgegevens, dan wel beperking van de verwerking. Daarnaast kan
hij bezwaar maken tegen de verwerking en moet O2A5 zijn gegevens op verzoek
overdragen. O2A5 zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken
gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet binnen die termijn
van haar kan worden verlangd.
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Berust de verwerking van persoonsgegevens op toestemming van de betrokkene, dan
heeft hij te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Verder heeft hij het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
O2A5 treft passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot de
verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang wordt beperkt tot degenen voor
wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die
binnen de organisatie van de O2A5 inzicht hebben in de persoonsgegevens, zijn verplicht
hier vertrouwelijk mee om te gaan.
Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website van O2A5
wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van
diens computer wordt opgeslagen. De bezoeker kan cookies uitzetten via zijn
webbrowser.
Het bezoek van de website van O2A5 wordt gevolgd door Google Analytics. Dit
programma levert statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en
andere essentiële informatie waarmee O2A5 de website kan verbeteren voor zijn
bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon
of gebruiker.
Externe communicatie
O2A5 is zich bewust dat bij het uitvoeren van de onderwijstaak gepubliceerde uitlatingen
voor onbepaalde tijd openbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld via internet, social media,
filmpjes en ander tekst- en beeldmateriaal. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Om ook
onze medewerkers, leerlingen, en hun ouders en/of verzorgers hieraan te houden, zijn
hierop het privacyreglement en het social mediareglement van toepassing.
Wijziging privacyverklaring
O2A5 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
Contactgegevens Privacyfunctionaris
O2A5 heeft een privacyfunctionaris in dienst: het eerste aanspreekpunt binnen de
stichting aangaande de beleidsmatige en operationele gang van zaken met betrekking tot
de AVG en privacy aangelegenheden.
De privacyfunctionaris is bereikbaar via privacyfunctionaris@o2a5.nl
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
O2A5 heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die onafhankelijk
toezicht houdt op de implementatie en naleving van de AVG door O2A5. De taken en
bevoegdheden van de FG zijn beschreven in een reglement (HYP). Het contact tussen de
FG en O2A5 verloopt primair via de Privacyfunctionaris.
De FG is bereikbaar via FG@o2a5.nl
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