
Privacyverklaring 

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. 
Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met 
jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen. 

 
Waarom verwerken wij gegevens van jou? 
We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 
vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De 
gegevens die nodig zijn voor jouw begeleiding verzamelen we in het kader van ons beleid op 
leerlingenbegeleiding. 
We zijn verplicht om je identificatiegegevens en je aanwezigheden door te geven aan het Agentschap 
voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en 
of je voldoende op school aanwezig bent. 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de 
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke 
toestemming van de leerlingen of hun ouders. 
 

Welke informatie over jou houden we bij? 
• Persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, pasfoto, rijksregisternummer, 
stamboeknummer, voorrangs- en indicatorfactoren…); 
• persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit); 
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen); 
• gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende het 
huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners. Namen en 
geboortedata van broers en zussen, kinderen); 
• financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van 
betalingen); 
• studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, rapporten, rapportcommentaren, remediëring); 
• gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie); 
• aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen); 
• orde- en tuchtmaatregelen; 
• beeldmateriaal. 
 

Hoe gaan wij om met jouw gegevens? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Jouw persoonsgegevens 
verwerken we met Smartschool en Informat. We maken met de softwareleverancier afspraken over 
het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen 
commerciële doeleinden. Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het 
schoolbestuur verantwoordelijk.  
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen 
zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn 
bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, de zorgcoördinator, het CLB en het 
ondersteuningsnetwerk). 
Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Voor sommige 
gegevens is er een wettelijke bewaartermijn bepaald die langer kan zijn. 
De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, op haar 
facebookpagina, op Instagram, in de informatiebrochure en dergelijke. De bedoeling van deze 
beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de 
schoolse activiteiten. 



Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen met respect voor de 
afgebeelde personen maken. Ze worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school 
waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich 
steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen. 
Voor het maken en het gebruik van beeldopnames of geluidsopnames van jou voor gedrukte of 
digitale media vragen we voorafgaand schriftelijke toestemming bij het begin van jouw 
schoolloopbaan. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe 
voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld – of geluidsopnames voor een 
ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 
toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je 
kan hiervoor contact opnemen met Geert De Meyer (geert.demeyer@sintpaulusgent.be). 
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of 
geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 
betrokkenen.  
Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op sociale media. 
Neem je deel aan de (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy 
respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de 
participatieorganen hebben opgesteld. 
 

Rechten inzake privacywetgeving 
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat 
het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens 
laten verbeteren of verwijderen. Eventueel kunnen jullie daarna ook een (digitale) kopie ervan 
vragen. Een eerste kopie is gratis. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We 
kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, dan kan 
je contact opnemen met Geert De Meyer (geert.demeyer@sintpaulusgent.be). 
 

Wat als je van school verandert? 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders onmiddellijk iemand van het 
directieteam. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een 
aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Concreet gaat het om 
gegevens die betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan, meer bepaald de 
gegevens die de studieresultaten en de studievoortgang van de leerling bevorderen, monitoren, 
evalueren en attesteren. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste 
studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. 
We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo 
zijn we verplicht om aan je nieuwe school te melden als je een gemotiveerd verslag of een verslag 
hebt. Je nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval 
van een verslag geven we daarvan ook een kopie aan je nieuwe school. Als je niet wil dat we 
bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na 
je inschrijving in een andere school laten weten. 
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