Privacyverklaring Leeromgeving
Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen nemen we jouw privacy ter harte.
In onderstaande privacyverklaring geven we een uitleg bij de persoonsgegevens die wij verwerken met de
leeromgeving https://leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen
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Wie zijn wij?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en
universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun
belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden
onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de
verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod.


Adres: Guimardstraat 1, 1040 Brussel



Telefoonnummer: +32 (0)2 507 06 01



Ondernemingsnummer: 0451.895.383

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en
gebruikt. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de maatregelen die waarborgen dat jij:




geïnformeerd blijft over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken;
je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan uitoefenen.

Meer informatie over jouw rechten kan je vinden onder punt 9 van deze privacyverklaring.
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Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Met de leeromgeving (leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen) bieden we professionaliseringen en
evenementen aan. Om dit te kunnen doen verwerken een aantal gegevens van je. De netwerkorganisatie gebruikt
deze gegevens voor:


het organiseren of aanbieden van professionaliseringen en evenementen;



het inschrijven van een deelnemer;



klantenservice en relatiebeheer;



het ontwikkelen en verbeteren van producten en/of diensten;



het registreren van de studievoortgang en evaluaties;



het afleveren van attesten (inschrijvingen en aanwezigheden);



het communiceren met de deelnemers;



het opvolgen van wie bij welke onderwijsinstelling een professionalisering of evenement heeft gevolgd.

We verwerken de persoonsgegevens vanuit de decretaal opgelegde taken als pedagogische begeleidingsdienst van
het katholiek onderwijs:


begeleiding en professionalisering van leerkrachten;



netwerkvorming en netwerken ondersteunen;



interne kwaliteitsontwikkeling van de onderwijsinstelling.
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Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

In de leeromgeving (leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen) verwerken wij de volgende gegevens van je:









identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres);
onderwijsinstelling;
persoonlijke kenmerken (geslacht);
foto;
video (opnames waarin je te horen en/of te zien bent);
gevolgde professionaliseringen en events;
evaluaties;
aanwezigheden.

De identificatiegegevens, e-mailadres, onderwijsinstelling, geslacht en foto halen we uit het gegevensbestand van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze persoonsgegevens heb je zelf toegevoegd of heeft de
nascholingsverantwoordelijke, administratieve medewerker of directeur van jouw school toegevoegd. Op vraag van
jou of de onderwijsinstelling kan het ook zijn dat een begeleider of een administratieve medewerker van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen deze persoonsgegevens heeft toegevoegd. De persoonsgegevens kan je raadplegen via
mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen met jouw account van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De overige gegevens
(aanwezigheden, evaluaties, opnames) worden verzameld tijdens de professionalisering of bij het volgen van een
evenement.
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Wat is de rechtmatigheid om deze gegevens te gebruiken?

De verwerking van persoonsgegevens in de leeromgeving vindt plaats op basis van de hierna genoemde
rechtmatigheden:


De rechtmatigheid wettelijke verplichting: we verwerken de persoonsgegevens NAW, onderwijsinstelling,
geslacht, evaluaties en aanwezigheden om te kunnen voldoen aan de opgelegde decretaal taken als
pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs (artikel 15 opdrachten van de pedagogische
begeleidingsdiensten, decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs).



De rechtmatigheid overeenkomst: tussen jezelf en Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt er een
overeenkomst afgesloten na het inschrijven voor een professionalisering (cursus) of een evenement. Om de
professionaliseringen en evenementen te organiseren verwerken we identificatie- en contactgegevens van
je.



De rechtmatigheid toestemming: we verwerken beeldmateriaal van je (foto en video) nadat je
toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan.



De rechtmatigheid gerechtvaardigd belang: we verwerken de contactgegevens van je om je op de hoogte te
brengen van soortgelijke professionaliseringen en evenementen. Op elk moment krijg je de kans om
kosteloos en op eenvoudige wijze bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van jouw
contactgegevens.
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Met wie delen we deze gegevens?

We delen de persoonsgegevens van je met:


de personeelsleden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die toegang nodig hebben voor de uitoefening van
hun taken, krijgen toegang tot jouw gegevens. Deze personen handelen onder ons toezicht en onze
verantwoordelijkheid;



de verwerker die instaat voor de ICT-infrastructuur van de leeromgeving;



een aantal instanties die mee instaan voor professionaliseringsinitiatieven en/of waarmee wij samenwerken
(vb. mede-organisators van evenementen);
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de onderwijsinstelling waar je werkzaam bent.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens bewaren we 5 jaar, te rekenen vanaf 31 augustus van het schooljaar waarin de betrokkene zich
inschreef voor een professionalisering of event. Daarna worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of
gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
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Verwerker

Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt gebruikt van onderstaande verwerker(s) voor de verwerking van de
persoonsgegevens:
- De verwerker Ezee-IT als aanbieder van de Odoo leeromgeving.
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Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en
organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging,
verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde
verwerking van persoonsgegevens.
Met verwerkers van persoonsgegevens zijn afspraken gemaakt over hoe ze de persoonsgegevens in onze opdracht
moeten verwerken.
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Wat zijn je rechten en hoe kan jij deze uitoefenen?

9.1

Recht op inzage van jouw persoonsgegevens

Je hebt steeds recht op toegang tot en inzage van jouw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt. Wij zullen
jou in dit kader een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken indien jij hierom verzoekt.
9.2

Recht om je persoonsgegevens te verbeteren

Je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen
of recht te zetten.
Indien je de juistheid van bepaalde persoonsgegevens betwist, kan je om een beperking van de verwerking
verzoeken. Tijdens deze periode zullen we de juistheid van de persoonsgegevens controleren. Wanneer jij het
recht op de beperking van de verwerking hebt verkregen, zullen wij, afgezien van het opslaan van de gegevens,
geen verrichtingen meer uitvoeren met de desbetreffende persoonsgegevens.
9.3

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op je toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming op elk
ogenblik in te trekken.

9.4

Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd of openbaar belang, dan heb
je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
9.5

Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Echter
niet alle persoonsgegevens kunnen zomaar verwijderd worden en dit vanwege de wettelijke bewaartermijnen die
we moeten respecteren.
In volgende gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens wissen:



9.6

wanneer je je toestemming intrekt en verzoekt om je persoonsgegevens te verwijderen en er geen andere
rechtsgrond bestaat voor de verwerking ervan;
wanneer je gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
wanneer je gegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting.
Recht op overdracht van persoonsgegevens

Voor wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming of omdat dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, dan kan jij ons vragen om jouw persoonsgegevens
– in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm – naar jou door te sturen zodat jij deze kan opslaan voor
persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere
gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.
9.7

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

Op [naam school] worden noch jij of je ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde
besluitvorming.
9.8

Hoe je rechten uitoefenen?

Om voormelde rechten uit te oefenen kan je een schriftelijke aanvraag richten aan de Data Protection Officer van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het volgende adres: dpo@katholiekonderwijs.vlaanderen. Vermeld je naam en
mailadres zodat de DPO je vraag verder kan afhandelen.
Bij de uitoefening van jouw recht verzoeken wij je om duidelijk aan te geven op welk recht jij je wenst te
beroepen en tegen welke verwerking(en) jij je eventueel verzet of welke toestemming je wenst in te trekken.
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Contacteer ons met je vragen

Indien jij een vraag of probleem hebt over onze verwerking van persoonsgegevens dan kan je contact opnemen met
de Data Protection Officer van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het volgende adres:
dpo@katholiekonderwijs.vlaanderen. Vermeld je naam en e-mailadres zodat de DPO je vraag verder kan
afhandelen.
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Waar kan je terecht met klachten?

Indien je niet tevreden bent met ons antwoord, indien je opmerkingen hebt omtrent de uitoefening van jouw
rechten of indien je meent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de huidige
wetgeving, dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Alle
informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

