
Privacy Statement 
Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van 

privacy nog beter beschermen. Ook de scholen van het Grotius College moeten voldoen aan deze 

wetgeving. Dit betekent dat wij u nog beter informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen 

van u of uw kind en waarom wij dit doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen 

en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is een privacy beleid opgesteld welke ook op de website te vinden is. 

U kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Ook wordt aandacht besteed 

aan onder andere de volgende punten: 

 
• Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons 

ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet. 

 
• Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, 

vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op 

met de school. 

 
• Bewustwording: Er wordt onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van 

nieuwsbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode opgenomen voor 

medewerkers. 

 
Het Grotius College maakt onderdeel uit van de Scholengroep Spinoza, welke een externe Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) heeft. De externe FG is Erik van Es vanuit Privacy Op School. Naast zijn 

werk als FG vervult Erik tevens de rol als adviseur op het gebied van privacy.  

 

Privacy op School is een organisatie met een juridische, informatie- en onderwijskundige achtergrond 

die scholen ondersteunen bij de implementatie van het informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-

beleid) en bij IBP-vraagstukken.  

 

De FG is aanspreekpunt voor IBP vragen en contactpersoon richting de Autoriteit Persoonsgegevens 

bij datalekken. Jaarlijks verricht de FG een AVG-Audit, dit is een kritisch onderzoek naar de wijze 

waarop Scholengroep Spinoza informatie verwerkt. De FG is te bereiken onder mailadres 

erik@privacyopschool.nl 
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