A

SVOK

Verwerkingsverantwoordelijke: SVOK

Westerplein 4b

F. Timmermans (voorzitter College van Bestuur)

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@svok.nl

1901 NA Castricum

Categorie van de betrokkene:

Leerlingen en ouders vo

B

C

Verwerkingsdoeleinden:

Grondslag van de verwerkingsdoeleinden:

a. Organiseren of het geven van onderwijs (w.o. onderwijsovereenkomst)

Wettelijk en overeenkomst

b. berekenen, vastleggen en innen van 'gelden'

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

c. verantwoorden aan DUO, onderwijsinspectie en accountant

Wettelijke verplichting en overeenkomst

d. verstrekken van (digitale ) leermiddelen

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

e. begeleiding leerling (pedagogisch dossier) en studieadvies

Wettelijk en overeenkomst

f. Onderzoek

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

g. uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang

Wettelijk, overeenkomst, publ. taak

Register V3 collecties

Velden SVOK administratie

Doelbinding:

Leerlingnaam
Leerling roepnaam
Leerling officiële voornamen
Leerling tussenvoegsel
Leerling achternaam
Leerling e-mail school
Leerling prive e-mail
Leerling studie
Leerling adres
Leerling postcode
Leerling woonplaats

a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e
a, b, c, d, e

Leerling geboortedatum
Leerling geslacht

b,c
b,c
c,e

Leerling datum aanmelding
Leerling datum einde leerplicht
Leerling datum einde kwalificatieplicht
Leerling naam en klas broer/zus

a,b,c,d,e
a,c,d,e
a,b,c
c
a

Leerling stamnummer
Leerling geboorteplaats
Leerling geboortgemeente
Leerling geboorteland
Leerling nationaliteit

a,c,d
a,b,c
a,c
a,c
a,c,f

Ouder voorletters
Ouder tussenvoegsel
Ouder achternaam
Ouder geslacht
Ouder adres
Ouder postcode
Ouder woonplaats
Ouder tel thuis
Ouder tel werk
Ouder tel mobiel
Ouder e-mailadres
Ouder inloggegevens
Contactmomenten
Communicatie vanuit Magister naar ouder

a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e
a,b,e

Leerling medicatie

g. zie toelichting

Leerling leerjaar
Leerling klas

a,c,e
a,c,e
a,c,e
a,b,c,e
e,g
a,c,d,e
a,c,d,e

Contactgegevens: naam, e-mail, opleiding

Contactgegevens: geboortedatum en geslacht

Contactgegevens: overige gegevens

Opmerkingen
adres, postcode, woonplaats telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een

Leerlingnummer
Nationaliteit en geboorteplaats

Gegevens ouders of voogd

Medische gegevens (op eigen verzoek/vrijwillig)
Godsdienst (op eigen verzoek/vrijwillig)
7a Examinering
Studie
voortgang

7b Studietraject
7c Begeleiding leerling
7d Aanwezigheidsregistratie
7e Medisch dossier (papier)
7f Klas, leerjaar, opleiding

gegevens met oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder
vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes, etc.

Onderwijsorganisatie (roosters, boekenlijsten, etc.)

a,b,c

Financiën (volledige cyclus)

Beeldmateriaal

Leerling foto
Video

a,d
a,d

Docent/zorgcoördinator/ IB-er/ decaan/ mentor
BSN (PGN)
Eck-ID (keten ID)
Overige gegevens

Vitaal belang bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen, of welzijn leerling. (bijv. extra tijd bij
toetsen, medicatie)
Bij de ISK worden deze gegevens gergistreerd om rekening te houden met geloofsovertuigen voor vrije dagen

Leerling BSNR
a,c,d,e
Andere gegevens

Foto's en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Pasfoto's
worden gebruikt voor identificatie (pasje) en als aanvulling op het dossier; voor overige gebruik van beeldmateriaal moet
toestemming gevraagd worden.

A

SVOK

Verwerkingsverantwoordelijke: SVOK

Westerplein 4b

F. Timmermans (voorzitter College van Bestuur)

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@svok.nl

1901 NA Castricum

Categorie van de betrokkene:

Medewerkers vo

B

C

Verwerkingsdoeleinden:

Grondslag van de verwerkingsdoeleinden:

a. Organiseren of het geven van onderwijs (w.o. onderwijsovereenkomst)

Wettelijk en overeenkomst

b. berekenen, vastleggen en innen van 'gelden'

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

c. verantwoorden aan DUO, onderwijsinspectie en accountant

Wettelijke verplichting en overeenkomst

d. verstrekken van (digitale ) leermiddelen

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

e. begeleiding leerling (pedagogisch dossier) en studieadvies

Wettelijk en overeenkomst

f. Onderzoek

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang

g. uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang

Wettelijk, overeenkomst, publ. taak

Personeel
Categorieën van persoonsgegevens

Contactgegevens beperkt: naam, e-mail adres en

Medewerker roepnaam
Medewerker officiële voornamen
Medewerker tussenvoegsel
Medewerker achternaam
Medewerker adres
Medewerker postcode
Medewerker woonplaats
Medewerker e-mail privé
Medewerker e-mail werk
Medewerker telefoon thuis
Medewerker telefoon mobiel

a, b,d
a,b
a,b,d
a,b,d
a,b
a,b
a,b
a
a,b,d
a
a

Contactgegevens: overige gegevens

Medewerker geslacht
Medewerker burgelijkse staat
Medewerker naam partner

a
a,b
a,b

Personeelsnummer

Personeelsnummer
Personeelscode

a,c
a,d,

Nationaliteit en geboorteplaats

Medewerker geboortedatum
Medewerker geboorteplaats
Medewerker geboortgemeente
Medewerker geboorteland
Medewerker nationaliteit

a,b
a,b
a,b
a,b
a,b
Vitaal belang en alleen op eigen verzoek

Medische gegevens (op eigen verzoek/vrijwillig)

Ervaringen (werkervaringen en opleidingen)

CV bij sollicitatie
Medewerker Bevoegheid

Niet geregistreerd
a,b
a,b,d

RenO gesprekken (Resultaat en ontwikkeling)

Functioneren

a

Gegevens met betrekking tot financiën

Medewerker IBAN
Medewerker beloning
Medewerker functie
Medewerker werktijdfactor
Medewerker werkdagen
Medewerker KM woon werk
Medewerker beloning
Medewerker indienst
Medewerker uit dienst
Medewerker Verlofregelingen

a,b
a,b
a,b,c,d
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b

Beeldmateriaal

Medewerker foto
Medewerker burgerservicenummer
Medewerker Verzuim registratie

a
a,b
a

Godsdienst (op eigen verzoek/vrijwillig)

BSN
Aanwezigheidsregistratie

Overige gegevens

