Privacystatement A-VISION
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
In dit privacystatement staat beschreven hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens
en de beveiliging daarvan. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze door
u verstrekt zijn. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming
is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om onze dienstverlening te kunnen bieden verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens.
Diagnostiek en advies
Voor onze dienstverlening op het gebied van diagnostiek en advies verwerken wij indien nodig (per
instrument wordt bepaald welke gegevens noodzakelijk zijn): NAW-gegevens, geboortedatum,
geslacht, BSN (verplicht bij dyslexie onderzoek), of er sprake is van dyslexie, contactgegevens ouders
en informatie over eerdere leerontwikkeling.
SprInT(pre)Campus
Voor onze ICT-zorgvoorziening SprInT(pre)Campus verwerken wij van de sprinters en hun verzorgers
(indien de sprinter minderjarig is) de volgende gegevens:
- NAW-gegevens;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- BSN indien nodig voor zorgbeschikking;
- Aanwezig- en afwezigheidsgegevens;
- Gegevens voor zorgdossier die te maken hebben met bijvoorbeeld de geestelijke
gesteldheid van de sprinter. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is
om goede zorg te kunnen verlenen.
Nieuwsbrieven
Om onze nieuwsbrieven te kunnen ontvangen registreren wij uw voor- en achternaam en uw emailadres. Het is altijd mogelijk om u weer uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven door een
persoonlijke link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Wij slaan voor de
uitschrijving uw gegevens op. Indien u volledig verwijderd wilt worden dan kan dit in een volgende
stap.
Waarom worden persoonsgegevens door ons verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens om de aangevraagde dienstverlening te kunnen bieden.
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Testresultaten berekenen,
- Rapportages aanmaken;
- Testresultaten van leerlingen terugkoppelen aan contactpersoon;
- Uitgebreide diagnostiek uit te kunnen voeren;
- Zorg verlenen (SprInT(pre)Campus;
- Nieuwsbrieven versturen.
Verwerkersovereenkomsten
Om scholen meer zicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van hun
leerlingen, sluiten wij verwerkersovereenkomsten met de betreffende scholen. Wij hanteren de
modelverwerkersovereenkomst zoals opgesteld met behulp van de PO Raad en VO Raad. Deze
modelverwerkersovereenkomst is te raadplegen via https://www.privacyconvenant.nl/
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Persoonsgegevens en derden
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. Persoonsgegeven worden ook niet
met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor producten of diensten. Indien dit van toepassing
is wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Tot slot worden persoonsgegevens ook aan derden
beschikbaar gesteld indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Indien u bij SprInT(pre)Campus A-VISION hiervoor gemachtigd heeft wisselen wij in het kader van onze
opdracht met de bij uw kind betrokken instanties gegevens uit. Het kan gaan om de volgende
instanties:
O CJG/WMO

O
O
O
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O
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de huidige school en/of laatste school van inschrijving;
het samenwerkingsverband passend onderwijs;
de leerplichtambtenaar;
MEE;
de persoonlijk begeleider;
Jeugdzorgorganisatie;

andere derden indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zoals
opgenomen in de door u afgegeven machtiging.
Persoonsgegevens worden verder aan derden beschikbaar gesteld indien daartoe een wettelijke
verplichting bestaat. In het kader van de jeugdverantwoording is A-VISION verplicht persoonsgegevens
van de sprinter te delen met het CBS (halfjaarlijks).
Beveiliging persoonsgegevens
Wij stellen alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt op een juiste manier te beveiligen.
Om dit te kunnen doen beschikken wij over geschikte middelen en beheerprocedures om
ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste
gebruik van de gegevens te bewerkstelligen. Inzage over de wijze waarop de beveiliging is ingericht
kan op aanvraag worden ingezien.
Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de
persoonsgegevens worden gegeven. U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in uw eigen
persoonsgegevens die wij hebben en om deze te (laten) wijzigen of verwijderen tenzij er een
wettelijke verplichting geldt met betrekking tot het bewaartermijn en/of de inhoud van de gegevens.
Recht op inzage geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordiger van degene wiens persoonsgegevens
zijn verwerkt. De wettelijk vertegenwoordiger kan zich bij ons op kantoor identificeren en ter plaatse
testuitslagen inzien en persoonsgegevens waar nodig laten wijzigen of verwijderen.
In sommige gevallen geldt het recht op vergetelheid niet. U kunt op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens informatie vinden wanneer dit recht niet geldt:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-opvergetelheid#wanneer-geldt-het-recht-op-vergetelheid-niet-5978
Naast bovenstaande heeft u recht op beperking van de verwerking. Tot slot heeft u, in het geval van
digitale gegevens, het recht op dataportabiliteit. Meer informatie over voorgenoemde rechten vindt
u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Bewaarplicht
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het realiseren van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Diagnostiek
Bovenstaande betekent dat onderzoeken bewaard worden tot 2 jaar na de afname. De uitzondering
hierop vormen de uitgebreide psychologische onderzoeken. In het geval van een uitgebreid
psychologisch onderzoek bedraagt de wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
SprInT(pre)Campus
Informatie in het kader van de SprInT(pre)Campus trajecten worden voor een periode van 1 jaar na
beëindiging van het traject bewaard.
Wijzigingen in dit privacyreglement
Wijzigingen in dit privacyreglement worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van
dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Via onze startpagina vindt u altijd de meest recente
versie.
Gegevensfunctionaris
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid? Neem dan gerust contact op
met onze gegevensfunctionaris Dennis van Osch. Dit kan op werkdagen via 055-5400333.
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