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Privacyverklaring 
 
Ingangsdatum: [13-03-2019] 
Datum laatste wijziging: [13-03-2019] 
 
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam neemt privacy serieus. In deze privacy-
verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit 
doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.  
 

 Privacybeleid  
 
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam verwerkt, beheert en beveiligt persoon-
lijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze 
leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij 
aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan 
ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement 
[www.rml.nl/privacyreglement].  

 
 Persoonsgegevens die wij verwerken 

  
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam verwerkt persoonsgegevens van leer-
lingen, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij 
rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor 
leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij ver-
werken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functio-
neren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden.  
 
Van leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

• NAW en communicatiegegevens 

• BSN 

• Nationaliteit, geboorteplaats 

• Leerlingnummer 

• Gezondheid (indien van toepassing) 

• Leerprestaties 

• Verstrekte leermiddelen 

• Bankrekeningnummer 

• Videobeelden en foto’s (les)activiteiten school 
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• Inloggegevens 

• Gegevens ouders 

• Camerabeelden fietsenstalling en tijd waarop deze gemaakt zijn 
 
Gegevens die wij niet van de leerling (of ouder(s) en/of verzorger(s)) hebben ontvangen en ook niet 
zelf hebben verzameld, hebben wij ontvangen van de volgende derde partijen:  

• Basisschool 
 
Van medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

• NAW en communicatiegegevens 

• BSN 

• Kopie ID-bewijs/paspoort 

• Nationaliteit, geboorteplaats 

• Personeelsnummer 

• Gevolgde opleidingen 

• Arbeidsvoorwaarden 

• Salaris en vergoedingen 

• Belasting en premies 

• Bankrekeningnummer 

• Voormalige functie(s)/dienstverbanden 

• Administratie aan- en afwezigheid 

• Videobeelden en foto’s (les)activiteiten school 

• Inloggegevens schoolnetwerk/digitale leermiddelen 

• Camerabeelden fietsenstalling en tijd waarop deze gemaakt zijn 
 
Gegevens die wij niet van de medewerker hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, 
hebben wij ontvangen van de volgende derde partijen:  

• Arbodienst Arbo Vitale 
 
Van overige betrokkenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  
Sollicitanten: gegevens m.b.t. de sollicitatie, deze worden na de procedure vernietigd 
Oud medewerkers en leerlingen: NAW en communicatiegegevens om contact te houden inzake het 
RML en activiteiten voor de oud medewerkers bijv. een reünie. Alleen na toestemming. 
Leveranciers: NAW en communicatiegegevens en gegevens inzake de afgenomen diensten of goe-
deren. 
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 Waarom wij persoonsgegevens gebruiken 
 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit bete-
kent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen bege-
leiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren 
van de arbeidsovereenkomst.  

 
 Beveiligen en bewaren  
 
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onge-
wenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in sys-
temen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling. Deze maatregelen zijn 
opgenomen in ons veiligheidsbeleid.  
 
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leer-
lingen verwijderen wij twee jaar na uitschrijving. Voor personeel geldt hetzelfde, tenzij de school 
zich moet houden aan (een langere) bewaartermijn uit de wet.  
 

 Deelt de school persoonsgegevens met derden? 
 
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeen-
komst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken 
in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar 
goed zijn beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server 
in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van 
gegevensbescherming.  

 

 Melding misstanden 
 
Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden ver-
werkt. U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze school aangewezen functionaris doen. 
Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toe-
stemming niet worden gedeeld met de schoolleiding. Voor meer informatie over de regeling verwijzen 
wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klokkenluidersregeling. 
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 Welke rechten heb ik? 
 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toe-
stemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijde-
ren. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsge-
gevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.  
 
Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy 
en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met de school Montessori Lyceum Rotterdam via 
info@rml.nl of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@rml.nl.  
 
Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact 
op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt 
niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 
via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-per-
soonsgegevens).  
 

 Aanpassen privacyverklaring 
 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij 
eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke 
melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de 
verklaring voor het laatst is gewijzigd. 
 
De algemene contactgegevens van de Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam 
zijn: info@rml.nl. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

