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Privacyverklaring medewerkers 
 

De Kring verwerkt persoonsgegevens van u om uw werk bij jenaplanschool De Kring mogelijk te 

maken. De Kring vindt het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Hieronder staat 

beschreven welke gegevens er verzameld worden en wat hiermee gedaan wordt. 

 

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld door jenaplanschool De Kring, te Oegstgeest.  

 

Waarom worden gegevens over u verzameld en wat wordt ermee gedaan? 

Bij sollicitatie, aanstelling en tijdens uw dienstverband wordt er een aantal gegevens over u 

verzameld, van naam, adres en telefoonnummer tot bankrekeningnummer en 

aanstellingsbesluit. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw salaris uit te betalen, om 

u toegang te geven tot de gebouwen en IT-systemen van De Kring en om beoordelingen vast te 

leggen. Uiteraard zijn er veel manieren waarop uw gegevens gebruikt worden, maar ze dienen er 

alle toe om De Kring haar taken als werkgever te laten uitvoeren en om het onderwijs binnen De 

Kring mogelijk te maken. 

 

Hoe zit het wettelijk? 

Voor het gebruik van uw gegevens heeft  De Kring een geldige reden nodig, ook wel een grondslag 

genoemd. Voor de verwerking van de gegevens die De Kring als werkgever nodig heeft wordt 

gebruik gemaakt van de grondslag “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Ook 

wordt gebruik gemaakt van de grondslag “noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting”, bijvoorbeeld wanneer uw gegevens aan de belastingdienst worden verstrekt. 

Verder zijn we verplicht om een kopie van je ID bewijs in het personeelsdossier te bewaren.  
 

Voor het gebruik van uw gegevens die nodig zijn voor de organisatie van het onderwijs binnen De 

Kring wordt gebruik gemaakt van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Naast alles wat nodig is, zijn er 

ook dingen die leuk of handig zijn. Dit is bijvoorbeeld de website van De Kring, waarop ook 

gegevens over u gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt eerst om uw toestemming gevraagd en 

wordt u geïnformeerd over uw rechten (waaronder het recht de toestemming op elk moment in 

te trekken).  
 

Op uw verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van 

u. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. 

U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u een bepaalde allergie of ziekte hebt, zodat wij adequaat 
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kunnen optreden in noodsituaties. De Kring zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te 

overleggen. 

Alle gegevens die De Kring over u verwerkt en waarbij niet om uw toestemming is gevraagd, zijn 

nodig om het onderwijs te organiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan wel 

om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren. 

 

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgestuurd? 

Als u komt werken bij De Kring worden uw persoonsgegevens onder andere aan de volgende 

organisaties doorgestuurd: 

 de belastingdienst; 

 het ABP; 

 het UWV; 

 de arbodienst; 

 bedrijven of organisaties die in opdracht van De Kring goederen leveren of diensten verlenen, 

zoals bijvoorbeeld OHM (Onderwijs Bureau Hollands Midden), een uitgeverij of een 

onderzoeksinstelling; 

 onderwijsinspectie, de bedrijfsarts, ICT- en softwareleveranciers. 
 

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens 

voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerkrachten (en 

leerlingen) in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons 

eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Ook hebben we een 

applicaties die de algehele salarisadministratie ondersteunen. Dit gebeurt altijd in opdracht en 

onder de verantwoordelijkheid van De Kring. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten 

af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd 

worden.  
 

De Kring zal de persoonsgegevens van haar werknemers niet delen met derde partijen voor 

andere doeleinden.  

 

Hoe en hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Tijdens uw gehele aanstelling bij De Kring worden de gegevens over u die nodig zijn om het 

onderwijs mogelijk te maken en die De Kring als werkgever nodig heeft gebruikt. De Kring slaat 

deze gegevens veilig op, met behulp van systemen die gezien de huidige stand van de techniek 

veilig zijn. Met leveranciers van goederen of diensten worden duidelijke afspraken gemaakt over 

het veilig opslaan van uw gegevens, welke vastgelegd worden in een verwerkersovereenkomst. 
 

Na de beëindiging van uw aanstelling wordt een groot aantal gegevens over u verwijderd. Er zijn 

echter ook gegevens die langer bewaard worden, zoals uw aanstellingsbesluit. De Kring is 

wettelijk verplicht om deze gegevens een aantal jaren te bewaren. Daarnaast bewaren wij de 

gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen 

die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van het personeelsdossier is 

bijvoorbeeld tot 2 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Gegevens uit de financiële 
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administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. De kopie van uw identiteitskaart 

moeten wij 5 jaar bewaren.  

 

Welke rechten heeft u als onze medewerker met betrekking tot het gebruik van uw gegevens? 

U hebt het recht om ten alle tijden een verzoek te doen tot inzage welke gegevens er worden 

verwerkt bij De Kring. U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen om gegevens te 

rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van De Kring. Een medewerker 

heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens 

voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of 

uitwisselen worden aangepast. 

Ook na de beëindiging van uw dienstverband kunt u een inzageverzoek indienen bij De Kring via 

administratie@jenaplandekring.nl. U wordt dan gevraagd worden langs te komen om u te 

identificeren.  

 

Indienen van verzoek 

Een verzoek tot inzage kan worden ingediend door gebruik te maken van het volgende e-mail 

adres: administratie@jenaplanderkring.nl. Het verzoek wordt dan binnen een maand 

beantwoord.  

 

Heb je een klacht? 

Als u als medewerker een klacht heeft over hoe De Kring omgaat met de persoonsgegevens en 

niet tevreden is over de afhandeling van het eerdere verzoek dan kan de medewerker een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over het indienen van een 

klacht bij de AP vind u op internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Functionaris voor Gegevensbescherming 

Functionaris Gegevensbescherming van De Kring: Rinus Cost, Edelgasstraat 57, 2718 SX 

Zoetermeer,  tel. 079-3623629,  e-mail: r.cost@privaty.nl.  

 

Bezoekadres en contactgegevens: 

Locatie Rembrandt 

Rembrandt van Rijnlaan 26 

2343 SR Oegstgeest 

Tel. 071-5177211 

E-mail: 

locatie.rembrandt@jenalandekring.nl   

Locatie Willibrord 

Rhijngeesterstraatweg 49-51 

2341 BR Oegstgeest 

Tel. 071-5173312 

E-mail: 

locatie.willibrord@jenaplandekring.nl  

 

Directie van de school: 

Monique Piso (directeur locatie Willibrord) en Esther van der Linden (directeur locatie 

Rembrandt). 

 

De directie is te bereiken via: 

monique.piso@jenaplandekring.nl;  

mailto:r.cost@privaty.nl
mailto:locatie.rembrandt@jenalandekring.nl
mailto:administratie@jenaplandekring.nl
mailto:monique.piso@jenaplandekring.nl
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esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl.  

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2020, eerst volgende 

evaluatie is gepland in juli 2021. 

  

mailto:esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl
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Categorieën persoonsgegevens 

 

Categorie Toelichting 

1. Contactgegevens  1a: naam, voornaam, e-mail;  
1b: geboortedatum, geslacht;  
1c: overige gegevens te weten:  
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere 
voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een 
bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen; 

2. Noodnummer  contactgegevens van degenen die bereikbaar moeten zijn bij 
noodgevallen (naam en telefoon nummer). 

3. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het 
welzijn van de werknemer, voor zover deze van belang zijn bij het 
nemen van aanvullende maatregelen op de werkvloer. 

4. functioneren gegevens betreffende de aard en het verloop van de werkzaamheden 
en het functioneren van jou als werknemer: 

 Bijscholing 

 Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken 

 Verlof 

 Aanwezigheidsregistratie 

 Medisch dossier in geval van verzuim 

 Werkafspraken/waarschuwingen 

5. Financiën gegevens voor het berekenen, vastleggen en uitbetalen van salaris, 
declaraties, vakantiegeld, bijdragen of vergoedingen. 

6. Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten op basis 
van toestemming.  

7. BSN Het BSN is vastgelegd in de personeelsadministratie. Dit zijn wij als 
werkgever verplicht. 

8. Werkbescheiden Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, eigen 
werkaantekeningen en werkafspraken kunnen ook worden vastgelegd 
en onderdeel zijn van het personeelsdossier. 

9 Overige gegevens, 
te weten …. 

andere dan de onder 1 tot en met 8 bedoelde gegevens waarvan de 
verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de 
toepassing van een andere wet. Deze zullen apart vermeld en 
toegelicht worden. 


