
 

 

 

Wij vinden het van belang om op een 

zorgvuldige manier met uw 

persoonsgegevens om te gaan. Voor onze 

medewerkers gelden onderstaande 

privacy gedragsregels. 

Privacy 
Gedragsregels 

 



 
Privacy missie 
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen erop rekenen dat bij het SWV PO privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het 
bewaken van de vertrouwelijkheid en kwaliteit van informatie is een bouwsteen van onze stichting. In het huidige digitale 
tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze onderwerpen te maken heeft. We zijn transparant over wat we met 
gegevens van leerlingen en medewerkers doen en waarom. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze 
systemen zullen wij alles in het werk stellen om persoonsgegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van 
persoonsgegevens zullen wij ouders en medewerkers informeren.  
  

'Wij garanderen professionaliteit m.b.t. privacy-veiligheid'.   

  
Kernwoorden in onze missie zijn: kwaliteit, professionaliteit, veiligheid, vertrouwen en transparantie. Hierbij wordt vooral 
de focus gelegd op privacy in combinatie met veiligheid, gelet op de kwetsbare groep leerlingen waar wij voor 
verantwoordelijk zijn.  
 
Voor het uitdragen van de missie van het SWV PO zijn onderstaande privacy gedragsregels opgesteld.  
Gedragsregels geven aan hoe de organisatie wil dat de medewerkers reageren op privacyvraagstukken en eventuele 
afwijkingen op het beleid. 
 
Privacy gedragsregels                                                        

 

  

 
Datum:        Datum: 
Handtekening:      Handtekening: 
 
 
Marga van Amerongen-Romeijn    Naam medewerker  
Directeur Passend onderwijs Lelystad Dronten 

Als medewerker van SWV PO  verzamel ik enkel persoonsgegevens:  

- waarvan ik op voorhand weet dat ik ze op grond van mijn takenpakket (rechtmatig) mag verzamelen  

- met die gegevensverwerkingen (middelen) die mij daartoe door mijn werkgever ter beschikking zijn gesteld en  

- van die personen waarvan ik op voorhand weet dat zij hierover zijn geïnformeerd, dan wel door mij of een collega hiertoe om toestemming 
zijn gevraagd.  
 

Als medewerker van SWV PO zorg ik dat de persoonsgegevens die ik verzamel enkel betrekking hebben op de uitvoering van mijn takenpakket en 

steeds correct, compleet en voor zover van toepassing up-to-date zijn. 

Als medewerker van SWV PO verzamel ik geen persoonsgegevens:  

- dan nadat ik op voorhand ben geïnformeerd dat dit behoort tot mijn takenpakket; 

- waarvan op voorhand duidelijk is dat ze voor andere (niet strijdige) doelen gebruikt zullen worden. 
 

Als medewerker van SWV PO geef ik enkel aan derden toegang tot persoonsgegevens:  

- wanneer dit (op voorhand al) deel uitmaakt van mijn takenpakket, of  

- nadat op voorhand de betrokkene daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, of  

- op grond van het uitvoeren van een wettelijke (of contractuele) verplichting. 
 

Als medewerker van SWV PO zorg ik dat de tijdens de uitvoering van mijn taken gebruikte persoonsgegevens conform de daartoe door SWV PO 

gegeven beveiligingsinstructies worden beschermd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, veranderingen of 

terbeschikkingstelling. 

 

Als medewerker van SWV PO zorg ik dat ik duidelijk ben uit naam van wie de door mij uit te voeren taken worden gedaan en geef ik op verzoek 

steeds aan wat de aard is van en de reden van de door mij te verwerken persoonsgegevens is. 

 

Als medewerker van SWV PO zorg ik dat indien een persoon zich bij mij meldt met de vraag of SWV PO persoonsgegevens van hem heeft, dan zorg 

ik dat dit verzoek wordt doorgegeven aan de medewerker wiens taak het is deze verzoeken af te handelen. 

 

Als medewerker van SWV PO is het mijn plicht deze privacy gedragsregels bij de uitvoering van de aan mij opgedragen taken na te leven. 

 

Als medewerker van SWV PO zorg ik dat de persoonsgegevens die ik verzamel niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het 

doel waarvoor ze zijn verzameld. 

 

Als medewerker van SWV PO is het mijn plicht om bij overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, mij eerst te verzekeren dat het 

ontvangende land de rechten en vrijheden waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft, afdoende waarborgt en beveiligt. 

 


