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INLEIDING
Onderwijsgroep Noord hecht veel waarde aan de privacy van leerlingen, studenten, ouders,
medewerkers en andere betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Onderwijsgroep
Noord is zich bewust van de privacywetgeving en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan
met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met
persoonsgegevens omgaan.
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WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij verwerken is nodig om onze verplichtingen als
onderwijsinstelling na te komen. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het geven van onderwijs
en de administratie die daarvoor nodig is. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig voor de
aanmelding voor onze school, om de studievoortgang bij te houden en om diploma’s uit te reiken.
Voor onze medewerkers hebben we o.a. persoonsgegevens nodig voor een goede
personeelsadministratie en salarisuitbetaling. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en
de Belastingdienst. Om het bezoek op onze website te kunnen meten, registreren we ook enkele
gegevens van bezoekers.
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PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onderwijsgroep Noord verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website,
onderwijs of een opleiding bij ons volgt, als wettelijk vertegenwoordiger geregistreerd staat of bij
ons in dienst bent. Wij verwerken daarbij diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste
gegevens rechtstreeks van de betrokkene (of de wettelijke vertegenwoordiger) hebben gekregen.
Denk hierbij aan contactgegevens en geboorteplaats, maar ook aan de studievoortgang of het
functioneren van een medewerker.
Daarnaast verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens. Op jouw eigen verzoek slaan we
bijvoorbeeld medische gegevens op die nodig zijn om je in noodgevallen goed te kunnen
behandelen. Als je bijvoorbeeld epilepsie hebt en dat is bij ons bekend, dan kunnen wij adequaat
optreden in noodsituaties. Daarnaast verwerken wij van leerlingen, studenten en medewerkers het
Burgerservicenummer (BSN) of persoonsgebonden nummer (PGN).
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OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Onderwijsgroep Noord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 Het uitvoeren van een overeenkomst
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken, denk
bijvoorbeeld aan het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s). Als voor het verwerken van
gegevens toestemming wordt gevraagd, dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of
alsnog geven.
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HOE GAAN WE OM MET PERSOONSGEGEVENS
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer
gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te
komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in
deze toelichting noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om bepaalde persoonsgegevens
te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, Belastingdienst, leerplicht, de
onderwijsinspectie, bedrijfs- of schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties in de cloud om
leerlingen in de les te ondersteunen, een systeem voor de personeelsadministratie of een dienst
om de nieuwsbrief te versturen. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid
van Onderwijsgroep Noord. Met deze derde partijen sluiten we zogenaamde
verwerkersovereenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en
hoe deze gegevens beveiligd worden.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk versleuteld opgeslagen en de gegevens zijn enkel
toegankelijk voor de medewerkers die ze voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.
Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor
verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van
gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Voor
fiscale gegevens uit de salarisadministratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar na uitdiensttreding.
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COOKIES
Cookies worden geplaatst om de website goed te laten functioneren, om inzicht te krijgen in
bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te
houden. Op de website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics, Hotjar,
retargeting en sociale netwerken.
Google Analytics
Onderwijsgroep Noord registreert gegevens over het gebruik van deze website. Met deze gegevens
verbetert Onderwijsgroep Noord onder andere de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en
indeling van de website. Deze informatie wordt niet gedeeld met anderen of verkocht aan derden.
Hotjar
Onderwijsgroep Noord maakt gebruik van Hotjar-cookies. Hiermee worden bezoekers anoniem
gevolgd op de website en wordt gebruikersonderzoek uitgevoerd met als doel de werking van de
website en gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar
en worden niet opgeslagen. Cookies van Hotjar verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen.
Retargeting
Onderwijsgroep Noord maakt gebruik van retargeting-cookies. Met deze cookies leggen Google en
Facebook anoniem vast dat de website van Onderwijsgroep Noord is bezocht. Via retargeting
kunnen onze advertenties getoond worden op websites van derden.
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NIEUWSBRIEF
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze gebruiken wij om
belangstellenden te informeren over nieuws en activiteiten van Onderwijsgroep Noord. Met het
aanmelden voor de nieuwsbrief geef je actief toestemming voor de verwerking van je naam en emailadres. In iedere nieuwsbrief vind je instructies om je toestemming weer in te trekken.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onderwijsgroep Noord en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar security@onderwijsgroepnoord.nl. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Onderwijsgroep Noord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Onderwijsgroep Noord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via security@onderwijsgroepnoord.nl.
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CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSGROEP NOORD
Bezoekadres:
Hereweg 101
9721 AA Groningen
050-529 29 29
Postadres:
Postbus 17
9700 AA Groningen
https://www.onderwijsgroepnoord.nl
info@onderwijsgroepnoord.nl
Michiel Beijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Onderwijsgroep Noord. Hij is te
bereiken via m.beijer@onderwijsgroepnoord.nl.

