Protocol persoonsgegevens
Wat zijn nu precies persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een natuurlijke
identificeerbare persoon en zijn persoonsgegevens in de zin van de WBP.
Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon
en/of als die persoon identificeerbaar is
Sommige gegevens bevatten duidelijk feitelijke informatie over een persoon. De meest sprekende
voorbeelden zijn iemands naam, geboortedatum of geslacht. Ook gegevens die een waardering over
een natuurlijke persoon geven, bevatten informatie over die persoon. Daarbij valt te denken aan
iemands intelligentiequotiënt (IQ).
In welke gevallen moet men aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen?
Wanneer men invloed kan uitoefenen op de gegevens (een handeling verrichten met de gegevens,
zoals bewaren, wijzigen, doorsturen etc.) dan moet men aan de WBP voldoen.
Wie is er (in een school) verantwoordelijk voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. Het gaat
dan om degene die formeel-juridisch de bevoegdheid heeft om doel en middelen te bepalen. De
verantwoordelijke hoeft niet zelf de gegevens te verwerken, maar bepaalt welke gegevens worden
verwerkt, hoe lang, met welke middelen en met welk doel.
De bewerker van de gegevens handelt naar de instructies en onder de verantwoordelijkheid van de
verantwoordelijke.
De WBP vereist dat de gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de
wet verwerkt worden.
Mogen (school)organisaties altijd alle persoonsgegevens op een of andere wijze verwerken?
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een doel aanwezig is. Dit doel moet:
• welbepaald zijn;
• uitdrukkelijk zijn omschreven;
• gerechtvaardigd zijn.
Verwerking mag alleen plaatsvinden op grond van ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
Toestemming moet aan de volgende criteria voldoen:
• Betrokkenen moet zijn wil in vrijheid hebben kunnen geuit;
• Toestemming moet gericht zijn op bepaalde gegevensverwerking (onbepaalde machtiging
geeft geen rechtsgeldige toestemming!);
• Toestemming moet ondubbelzinnig zijn;
• Er moet een duidelijk verband bestaan tussen verwerking van persoonsgegevens en een
wettelijke plicht;
• Betrokkenen moet er een vitaal belang bij hebben;
• De (school)organisatie moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van
gegevens;
• Bij iedere verwerking moet nadrukkelijk een afweging gemaakt worden tussen het
gerechtvaardigde belang van de (school)organisatie en het belang van betrokkene om
gevrijwaard te blijven van inbreuk op diens privacy.
Recht op inzage
Iedereen mag met redelijke tussenpozen vragen of en zo ja welke persoonsgegevens u ten aanzien
van hem verwerkt. De (school)organisatie moet op een verzoek tot inzage binnen vier weken

antwoorden. Betrokkene mag de (school)organisatie verzoeken gegevens te corrigeren. De
(school)organisatie is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens:
• feitelijk onjuist zijn;
• onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor u ze verwerkt;
• op andere wijze in strijd met een voorschrift van de WPB of andere wet zijn verwerkt.
Recht op informatie
Een persoon wiens gegevens worden bewerkt moet kunnen nagaan wat er met die gegevens
gebeurt. Daarom is er een regeling voor informatieverstrekking aan betrokkene. De
verantwoordelijke moet weten dat de betrokkene op de hoogte is. Verantwoordelijke hoeft niet na
te gaan of de uitgereikte informatie daadwerkelijk is gelezen.
In het algemeen geldt: hoe gevoeliger de gegevens voor betrokkene liggen, des te meer reden om de
betrokkenen zo gedetailleerd mogelijk te informeren over de gegevensverwerking. Wanneer men
gegevens van derden krijgt dan moet men de betrokkene persoonlijk informeren. Betrokkene hoeft
niet geïnformeerd te worden als gegevens vastgelegd worden vanuit een wettelijke plicht.
Moet de gegevensverwerking aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen?
Gegevensverwerking moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
• zo minimaal mogelijk;
• toereikend;
• ter zake dienend.
Iedereen die onder gezag van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt is verplicht tot
geheimhouding van die persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift het tot mededeling
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Op welke wijze moet de (school)organisatie de gegevensverwerking veiligstellen?
• De (school)organisatie dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen
om het verlies van gegevens of onrechtmatige bewerking tegen te gaan;
• De maatregelen moeten er mede op gericht zijn onnodige verzameling of verdere verwerking
te voorkomen;
• De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor u de gegevens heeft verzameld.
• Op degene die persoonsgegevens bewerkt rust een geheimhoudingsplicht.
Mogen alle persoonsgegevens verwerkt worden?
Er is een verbod op de bewerking van bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn:
• Godsdienst of levensovertuiging;
• Ras;
• Politieke gezindheid;
• Gezondheid (alleen met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene);
• Seksueel leven;
• Lidmaatschap van een vakvereniging;
• Strafrechtelijke persoonsgegevens;
• Persoonsgegevens over onrechtmatig en hinderlijk handelen waarvoor een verbod is
opgelegd. (bijvoorbeeld straatverbod)
Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt:
• Als de betrokkenen zelf nadrukkelijk toestemming geeft;
• Als de betrokkenen de gegevens zelf al openbaar heeft gemaakt;

•

Als de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of verdedigen van een
recht in een gerechtelijke procedure.

Consequenties van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de (school)organisatie
Op grond van bovenstaande is het van belang dat elke school ter bescherming van de privacy van
kinderen en ouders vaststelt:
• Wie is verantwoordelijk voor beheer van gegevens kinderen en ouders?;
• Wie beheert de gegevens?;
• Welke gegevens zijn noodzakelijk voor onderwijs aan en begeleiding van het kind? (niet
bovenmatig, toereikend en ter zake dienend);
• Wie heeft er toegang tot de gegevens?;
• Wie is geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen in de gegevens?;
• Waar worden de gegevens opgeslagen? (veilig al dan niet digitaal; niet toegankelijk voor
onbevoegden).
Maak binnen je school de volgende afspraken:
Geef geen gegevens door aan derden zonder toestemming van ouders;
Ook foto’s en beelden horen tot de categorie persoonsgegevens. Verspreid dus ook geen foto’s, c.q.
videobeelden zonder toestemming van de ouders;
Verwijder de persoonsgegevens als zij het doel niet langer dienen;
Geef op verzoek gelegenheid tot inzage.
Op grond van bovenstaande is het van belang dat elke school ter bescherming van de privacy van
personeelsleden vaststelt:
• Wie is verantwoordelijk voor beheer van gegevens van personeelsleden?;
• Wie beheert de gegevens?;
• Welke gegevens zijn noodzakelijk voor een goed en adequaat personeelsbeleid (niet
bovenmatig, toereikend en ter zake dienend);
• Wie is geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen in de gegevens?;
• Waar worden de gegevens opgeslagen? (veilig al dan niet digitaal; niet toegankelijk voor
onbevoegden);
• Stel personeelsleden op de hoogte wanneer er informatie in de gegevens gewijzigd wordt;
• Geef op verzoek gelegenheid tot inzage;
• Mailing aan grote groepen gaat via BCC;
• In het kader van de VIR(verwijsindex risicojongeren) wordt de daarin genoemde procedure
strikt gevolgd, evenals de strikte privacyregels bij het bespreken van zorgleerlingen.

