Stichting Nederlandse School München

Instemmingsverklaring privacywetgeving

Naam kind 1
Naam kind 2
Naam kind 3
Sinds 25 mei 2018 moeten alle instellingen in de EU, dus ook de Stichting
Nederlandse School München (verder aangeduid als NSM), voldoen aan de nieuwe
wet op persoonsgebonden gegevens. De volgende gegevens worden door de NSM
bij de aanmelding/tijdens het intakegesprek verzameld:
o
o
o

Van de leerling:
Naam, geboortedatum, nationaliteit, medische
e
bijzonderheden, 1 taal, 2e taal, adresgegevens, gegevens dagschool
Van de ouders: Naam, nationaliteit, 1e taal, emailadres
Taalgebruik thuis, doelstellingen NTC onderwijs, onderwijsdag

Voorts worden de volgende persoonsgebonden
schooljaar/de schooljaren verzameld:
o
o
o

gegevens

gedurende

het

Resultaten CITO toetsen
Resultaten leestesten (AVI)
Foto’s opgenomen tijdens de lesuren, in klasverband of tijdens
groepsactiviteiten (uitstapjes, cultuurdagen, etc.). Dit zijn in geen geval
portretfoto’s maar het kind, de ouder(s) en eventuele ndere familieleden
zijn hierop zichtbaar.

Wij vragen uw toestemming voor volgende punten:
 voor het interne gebruik van uw privégegevens (bestuur, directie,
leerkrachten) ten behoeve van het maken van leerlingenlijsten, opstellen
van schoolgeld rekeningen en voor efficiënt contact tussen ouders, bestuur
en directie (inclusief algemene informatie emails en nieuwsbrieven).
Ja

Nee

 voor het verstrekken van leerling gegevens (naam, geboortedatum en
nationaliteit) aan het NOB (stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland, zie ook www.stichtingnob.nl). Deze gegevens heeft het NOB
nodig om de leerlinggebonden subsidie te kunnen verstrekken. Het NOB
gaat zorgvuldig om met deze gegevens (een document van het NOB met
hun privacyverklaring is in voorbereiding). Mocht u deze toestemming
weigeren behoudt de NSM zich het recht voor de misgelopen subsidie op de
ouders te verhalen.
Ja

Nee

 voor het vastleggen van testresultaten van uw kind(eren) binnen het
“Leerling Volg Systeem”(LVS) van de CITO. Het hele systeem wordt 2x
per jaar naar CITO gestuurd, een kopie wordt opgeslagen in de “cloud”.
Deze gegevens worden gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen
en voor het maken van de rapporten. Uiterlijk 2 jaar na het verlaten van de
NSM worden de gegevens volledig uit het systeem verwijderd (inclusief de
“cloud”). De gegevens worden versleuteld en geanonimiseerd naar CITO
gestuurd waar ze gebruikt worden voor het aktualiseren van de
normgegevens en voor landelijke analyse. Voor de uitgebreide
privacyverklaring
van
CITO
zie:
https://www.cito.nl/overcito/contact/privacyverklaring).
Ja

Nee

 voor het plaatsen van de bovengenoemde foto’s op de website
(www.nederlandseschoolmuenchen.de), op de NSM facebook pagina of in
de nieuwsbrief.
Ja

Nee

 voor het verstrekken van naam en AVI niveau van uw kind(eren) aan de
biebouders.
Ja

Nee

 voor het pedagogisch gebruik van iPads, computers en andere sociale media
tijdens de lessen.
Ja

Nee

Wilt u (indien van toepassing) opgenomen worden in de Whatsapp groep van het
desbetreffende schooljaar?
Ja

Nee

Wij verzoeken u de ondertekende verklaring zo spoedig mogelijk naar de secretaris
van de NSM Elisabeth Everts (ee@nederlandseschoolmuenchen.de) te sturen. Dit
kan zowel digitaal als analoog.

Datum, plaats

Handtekening ouder / voogd

