Privacy Protocol
van de SCOH/
SPCP
SCOH
SPCP
Zuinig op uw kind

Sinds januari 2013 beschikt iedere school en peuterspeelzaal

P r i v a cy op
s c ho ol e n
p e ut e rs pe e l z a a l

binnen de SCOH/SPCP over een
privacy protocol.
Dit protocol regelt de wijze
waarop zorgvuldig en met inachneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met
alle gegevens van uw kind.
Het volledige protocol is op
school en psz ter inzage.

Alles wat u wilt weten
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Alles wat u nodig heeft
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Privacy op school en
peuterspeelzaal

Op school en psz wordt veel
vastgelegd als het gaat om de
ontwikkeling van uw kind.
De school/
psz heeft
daarin ook
wettelijke
Informatie beveiliging op
verplichtinSCOH scholen
gen.
In het privacyprotocol vindt
u belangrijke informatie
over :

Schrijft u uw kind in bij ons op school of
peuterspeelzaal dan kunt u direct een
exemplaar van het privacyprotocol inzien.
Wist u dat……..
=> alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard?
=> dat ons Leerling Volg Systeem (LVS)
en ons Leerling Administratie Systeem
(LAS) gevuld zijn met gegevens die vallen
onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens
=> dat u als ouder altijd inzagerecht hebt
in het dossier van uw kind

•

Wat wordt bewaard

•

Wie bewaart het

=> dat u daarvoor alleen maar een afspraak met de directeur of de peuterleidster hoeft te maken

•

Hoe lang wordt het bewaard

=> dat u het recht heeft feitelijk onjuiste
persoonsgegevens te laten veranderen

•

Wie heeft toegang tot
dit alles

=> dat het toegangsbeheer nauwkeurig
en zorgvuldig is vastgelegd

•

Aan wie mogen welke
gegevens verstrekt worden

Privacy op school doet er toe…
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Uw kind doet er toe…

