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Privacyverklaring 

 
Ingangsdatum: 1 mei 2018 
Datum laatste wijziging: 03 februari 2020 

 
De Vereniging Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee,  
het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (PO2811) en  
het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee (VO2805),  
hierna te noemen, Passend Onderwijs GO neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring 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  
 
Passend Onderwijs GO verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke 
met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in 
ons Privacyreglement . Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid. 

 

Beveiligen en bewaren  
Het samenwerkingsverband neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en an-
dere ongewenste 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. Meer informatie zie artikel 7 van het privacyreglement. 
 
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen 
verwijderen wij drie jaar na afloop van de beoordeling van de toelaatbaarheid, advisering over de ondersteu-
ningsbehoefte en/of toewijzing van ondersteuningsmiddelen. Voor personeel geldt dat wij persoonsgegevens 
twee jaar na het einde van het dienstverband verwijderen, tenzij het samenwerkingsverband zich moet houden 
aan (een langere) bewaartermijn uit de wet zoals een deel van de loonadministratie. De orthopedagogen en 
psychologen werken conform de NVO-richtlijn.  
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Wie gebruiken binnen het Samenwerkingsverband de persoonsgegevens                    

en worden persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Binnen het Samenwerkingsverband zijn de opgeslagen gegevens beperkt toegankelijk en gekoppeld aan 

functies en taken binnen de organisatie. Deze zijn administratief in kaart gebracht.  
 
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van het 
samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn 
beveiligd.  
 

Welke rechten heb ik? 
 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in 
te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voor-
komende gevallen aan het samenwerkingsverband vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te be-
perken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Meer informatie vindt u in artikel 6 
van het privacyreglement. 
 
Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en per-
soonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met Passend Onderwijs GO via info@swvgo.nl of rechtstreeks met 

onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), mevrouw A. van der Waal, a.vanderwaal@swvgo.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://autoriteitpersoonsge-
gevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).  

 

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 gewij-
zigd. 


