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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Versie 1 – d.d. april 2019

1. Doeleinde
Organisaties , waaronder schoolbesturen die persoonsgegevens verwerken van hun
leerlingen en ouders of cursisten dienen evenzeer over een privacyverklaring te
beschikken voor deze specifieke doelgroep. Hierin informeert de Gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord van Boom de betrokken leerlingen en ouder(s) of
cursisten over hoe hun schoolbestuur met hun persoonsgegevens omgaat. Deze
privacyverklaring is dus bedoeld om hen te informeren over hun privacy en hun
rechten als leerlingen & ouders of als cursisten die daaruit voortvloeien.
1.1.

Identiteit

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord is een gemeentelijke onderwijsinstelling van het lokaal
bestuur van Boom voor dag- en avondonderwijs, vertegenwoordigd door haar Directeur, verantwoordelijke
voor het dagelijks bestuur, die in het kader van haar onderwijsactiviteiten verschillende persoonsgegevens
van hun leerlingen & ouder(s) of cursisten gebruiken en beheren.

1.2.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen & ouder(s) of cursisten van de gemeentelijke onderwijsinstelling
worden gebruikt voor:
 De organisatie van het dag- en avondonderwijs in deze instelling
 De leerlingenadministratie of cursistenadministratie
 De leerlingen- en cursistenbegeleiding of het leerlingen- en cursistenvolgsysteem
 Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale
leermiddelen
 Het verspreiden en delen van informatie en publiciteit
 De dienstverlening, publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO
 De ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse)
 De naleving van heel wat wet- en regelgeving
 Het behandelen van klachten en geschillen
 Aanwezigheidsregistratie
 Ontlenen van muziekinstrumenten
 Archief op de gemeentelijke server (afgeschermde omgeving) van fotobeelden van klassikale en
andere evenementen (enkel sfeerfoto’s, geen portretfoto’s zonder toestemming van de leerling
en diens ouders ): de leerlingen en hun ouder(s) worden hierover uitvoerig geïnformeerd
 Subsidieregelingen (met hogere overheden)
 Facturatie
 Enkele sfeerbeelden voor website lay-out
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1.3.

Register van verwerkingsactiviteiten

In het kader van de wettelijke documentatieplicht van het lokaal bestuur van Boom en de Gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord worden de voormelde informatiegegevens van leerlingen/ouder(s) en
cursisten opgenomen in het algemeen, gezamenlijk register van verwerkingsactiviteiten van gemeente,
OCMW/WZC/Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Boom, dat wordt geactualiseerd door
permanente bijwerkingen.
Dit register bevat o.m. volgende informatie m.b.t. leerlingen/ouder(s) en cursisten:
 Wie verantwoordelijke is voor de verwerking van leerlingengegevens
 Welke gegevens precies worden verwerkt
 Van wie precies er gegevens worden verwerkt
 De reden van verwerking van persoonsgegeven (zie hiervoor, punt 1.2)
 Wie de gegevens ontvangt (zie hierna onder punt 4)
 De bewaartermijn van de persoonsgegevens (zie punt 5)
 De beveiligingsmaatregelen

1.4.

Rechtsgrond (rechtmatigheid)

Het lokaal bestuur van Boom en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Boom verwerken
de persoonsgegevens van leerlingen/ouder(s) of cursisten op basis van ofwel hun toestemming, ofwel de
wet- en regelgeving, ofwel een dienstverleningsovereenkomst.

2. RECHTEN LEERLINGEN & OUDERS EN CURSISTEN






Iedere leerling en diens ouders(s) of cursist heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens of
de persoonsgegevens van hun kind(eren) waarover de academie beschikt op elk moment in te
kijken, te doen verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken.
Iedere leerling/ouder(s) of cursist kan zijn persoonsgegevens inzien en desgewenst een kopie
opvragen van de gegevens waarover de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
beschikt.
Er gelden terzake dezelfde rechten en procedure als voor iedere ‘betrokkene’ van het bestuur,
zoals vermeld op de gemeentelijke website onder ‘Privacy’.
Het volstaat evenwel om een e-mail te sturen naar ‘gamw@boom.be’ of ‘privacy@boom.be’ .

3. VERTROUWELIJKHEID
Het lokaal bestuur van Boom en inzonderheid de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van
Boom verbinden er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens van
haar leerlingen en hun ouder(s) of hun cursisten te waarborgen. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016, internationaal (EER) gekend als
de General Data Protection Regulation (GDPR) en haar uitvoeringswetten en –besluiten, die op 25 mei 2018
van kracht geworden is.
Dit geldt zowel voor de verwerking door de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord als door hun
mogelijke onderaannemers en diens sub-onderaannemers (vb. een IT-bedrijf dat instaat voor installatie en
beheer van de gemeenschappelijke firewall, antivirussoftware, hostingsfirma enz.) die deze
persoonsgegevens mogelijk verwerken.
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4. DELEN MET DERDEN
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden de persoonsgegevens van het personeel
doorgegeven aan eventuele derden, met name:
 hogere overheden (OVSG/AVSG/KOOGO) in kader subsidiedossiers, administratieverplichtingen…
 Het ondersteuningsnetwerk
 Het Ministerie van Onderwijs en Vorming
 diverse verzekeraars (B.A., ongevallen op de weg van en naar de academie, brandverzekering…)
 hostingfirma website, m.n. de firma Combell
 softwareleverancier leerlingenadministratie
 softwareleverancier volgsysteem
Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkers- of
beheersovereenkomst of protocolovereenkomst (overheden) met de derde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker afgesloten.

5. TERMIJNEN
gegevens van leerlingen & ouder(s) of cursisten worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor het
bereiken van de voormelde, beoogde doeleinden en voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst of
voor de duur van de wettelijk of administratief bepaalde termijnen.
Indien deze persoonsgegevens uitzonderlijk langer dienen bijgehouden te worden en dit niet gebeurt
overeenkomstig de wettelijk of administratief bepaalde termijnen, dan zal de langere bewaringstermijn
omstandig gemotiveerd worden door het betrokken bestuur en geïnformeerd aan de betrokken leerlingen
& ouder(s) of cursisten.
Dit is alvast het geval in functie van:




Fotoarchief en filmarchief
Historiek van leerlingen (herinstromers)
Evaluatie van leerlingen

6. FUNCTIONARIS voor de gegevensbescherming (DPO – data protection officer)
De onderscheiden openbare rechtspersonen die ressorteren onder het Lokaal openbaar bestuur, het WZC
en de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord beschikken over een gezamenlijke, gecertificeerde
functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) die erop toekijkt dat zij ieder voor zich de
persoonsgegevens bewaren en verwerken volgens de richtlijnen verstrekt door de Europese
privacyregeling, de AVG en haar uitvoeringswetten en –besluiten en ander privacywetgeving in het
algemeen. Zijn contactgegevens zijn:
Chris De Wit – DPO
kwaliteits- en regelgevingsambtenaar
Lokaal bestuur van Boom
Antwerpsestraat 44
B – 2850 Boom






03/880.18.17
0484/754.716 (nieuw nr.!)
chris.de.wit@boom.be

Vragen i.v.m. privacy? Stel ze aan de DPO.
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7. MEER WETEN
Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Toezichthoudende Autoriteit inzake privacy, in
het algemeen, nl.: de GBA - ‘https://www.Gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacy op de werkvloer/’
of als je als betrokkene een klacht hebt.
Voor openbare besturen in Vlaanderen is de toezichthoudend autoriteit, meer specifiek de Vlaamse
Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (afgekort de VTC) –
‘https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie’.

8. VERANTWOORDINGSPLICHT (ACCOUNTABILITY) VAN HET BESTUUR
Alle voorgaande verplichtingen van het bestuur vallen onder de verantwoordingsplicht of ‘accountability’
van het lokaal bestuur van Boom en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord.
Zij zijn verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en de technische en organisatorische
informatieveiligheid die nodig is om de persoonsgegevens van de betrokken leerlingen & ouders of
cursisten veilig te bewaren en beheren en de wettelijke toegang hiertoe te organiseren en controleren.
Bovendien zijn beide openbare instellingen verplicht om te kunnen aantonen dat zij voldoen aan al deze
verplichtingen.

9. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Er kunnen zich toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring voordoen. Na elke aanpassing wordt
de datum vermeld, waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt. Ook de privacyverklaring van het
lokaal bestuur van Boom wordt op de website regelmatig aangepast.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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