
Privacyreglement 
Deze privacy verklaring is van toepassing op leerlingen en medewerkers van het Gemeentelijk 
Gymnasium Hilversum en geeft aan op welke wijze en met welke doelstelling de school met privacy 
gegevens omgaat binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 
  
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, gevestigd aan Vaartweg 54, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: http://www.gymnasiumhilversum.nl Vaartweg 54 0356241181 
De Functionaris Gegevensbescherming van het  Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is de rector.  Hij 
is te bereiken via info@ggh.nu. 
  
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u ingeschreven staat als 
leerling op onze school of werkzaam bent als medewerker. Voor het personeelsdossier gelden 
aanvullende gegevens.  U verstrekt deze gegevens zelf aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van 
de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Beelmateriaal via foto s en film of via beveiligingscamera's 
  
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 
- informatie over de gezondheid van de leerlingen conform de wet en regelgeving van  Passend 
onderwijs 
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
- Burgerservicenummer (BSN) 
  
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- op basis van het vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WEB) voor het verzorgen 
van reguliere onderwijs en de bedrijfsvoering van de school 
-  vanuit de verplichting  om gegevens aan te leveren aan onderwijsinstanties zoals de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) of het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW), de 
accountant,  of verwerkers die de schoolwerkzaamheden ondersteunen 
- correspondentie en facturatie 
  
Geautomatiseerde besluitvorming 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum) tussen zit. Gemeentelijk 
Gymnasium Hilversum gebruikt de volgende programma's of –systemen waarbij privacy - gegevens 
betrokken zijn : 
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-          Magister (Persoonsbestand leerlingen) 

-          YouForce (Persoonsbestand medewerkers) 

-          Asperion (Financiële boekhouding en facturaties) 

-          ELO (Digitale leerlingenomgeving) 

-          IDEO: Verzuimsignaal (Beheer van ziekteverzuim medewerkers (ARBO)) 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
  

Categorieën Bewaartermijn Reden 

Voor- en achternaam 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

  
T.b.v  reguliere onderwijs en 
bedrijfsvoering 

  

Geslacht 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

Geboortedatum 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

Geboorteplaats 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

Adresgegevens 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

Telefoonnummer 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

T.b.v. Communicatie 

E-mailadres 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

T.b.v. Communicatie 

Bankrekeningnummer 2 jaar na verlaten 
school/uit dienst 

T.b.v. facturatie en betalingen 

Beveiligingscamera's 24 uur T.b.v. Leerlingen veiligheid 

  
Voor de overige documenten en informatie werken wij conform de regelgeving vanuit de 
overheid, zie het bestand ‘Wet en regelgeving bewaartermijnen documenten’ op deze website. 
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum deelt uw gegevens niet met derden tenzij hiervoor  een 
wettelijke grondslag of een onderliggende verwerkersovereenkomst aan ten grondslag ligt. Deze 
gegevens worden verwerkt in onze opdracht. 
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemeentelijk Gymnasium 
Hilversum. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van 



uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ggh.nu. 
Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door de wettelijke rechtspersoon wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
  
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons. 
  
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Gegevens zijn in beveiligde omgevingen geplaatst en worden bij overdracht  via beveiligde 
verbindingen verstuurd. De verwerking ervan is via de (verwerkers)overeenkomsten 
gewaarborgd. Dat betekent dat we uitsluitend samenwerken met verwerkers die afdoende garanties 
bieden met betrekking tot de bescherming van (privacy) gegevens. 
Op basis van de bestaande beveiligingsmaatregelen die de school de afgelopen jaren hanteert wordt 
het informatiebeveiligingsbeleid  frequent geactualiseerd. Onderdelen hier van zijn o.a. het privacy 
reglement, verwerkingsregister, protocol datalekken en het opstellen van een autorisatiematrix. 
Op basis van het bestaande bewustzijn onder medewerkers en leerlingen dat de afgelopen jaren is 
gecreëerd op school over de omgang met (privacy)gegevens, zal de bewustwording  hierover verder 
worden geïntensiveerd. 
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