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Informatiebrief voor leerlingen 

 

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam neemt privacy serieus. In deze brief lees je hoe 

de scholen van de MSA omgaan met de informatie (persoonsgegevens) die wij van jou ontvangen.  

 

 Waarom heeft de school deze informatie nodig? 

De school heeft jouw persoonsgegevens nodig om jou in te kunnen schrijven op school en om 

onderwijs te geven. Informatie over jou wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken 

hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een schoolaccount, het bijhouden van jouw 

prestaties en je dagelijkse aanwezigheid. Maar ook om de overheid te informeren wanneer zij hierom 

vraagt. Sommige gegevens gebruiken wij alleen met jouw toestemming. Om welke gegevens dit gaat 

en waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, kun je lezen op het toestemmingsformulier. Als 

je jonger bent dan 16 jaar dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s). 

 Geeft de school mijn persoonsgegevens aan anderen?  

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen 

met de overheid of met zorgverleners. Maar ook schoolboekenleverancier Van Dijk en het 

leerlingenvolgsysteem Magister ontvangen je gegevens. 

 Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

De school bewaart jouw persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De meeste 

informatie wordt uiterlijk 2 jaar nadat je van school bent gegaan bewaard.  

 Heeft de school privacyregels vastgesteld? 

De Stichting MSA is bezig met het opstellen van een privacyreglement. Zodra dit reglement gereed is, 

zal het op de website van de MSA worden geplaatst (www.msa.nl), en zal via een link ook te bereiken 

zijn vanaf de website van de school. In het privacyreglement komt te staan welke gegevens we 

verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot jouw gegevens en hoe we de informatie 

beschermen. Als je vragen hebt over het privacyreglement, kun je een mailtje sturen naar fg@msa.nl 

of avg@msa.nl. 

 Welke rechten heb ik? 

 

Je kan een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kan je 

de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als de informatie niet klopt of onvolledig is. De 
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school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer 

nodig zijn, jij je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan. Daarnaast heb je 

het recht om de gegevens die je ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te nemen. De school geeft 

als je daarom vraagt de gegevens altijd in een makkelijk mee te nemen vorm aan jou mee of stuurt 

deze op jouw verzoek naar een derde partij. Vind je dat de school niet zorgvuldig omgaat met jouw 

persoonsgegevens? Neem dan eerst contact op met de school om dat te bespreken. Helpt dit 

onvoldoende en heb je een klacht? Dan kan je bij de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht indienen.  

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

