
Welkom!



UN1EK moet voldoen aan de AVG wetgeving en 
wil de privacy van kinderen, ouders en 
medewerkers beschermen.

Doel: jij weet wat je wel en niet moet en mag
doen om een datalek te voorkomen en om 
privacy te beschermen. 

De AVG, wat moet je ermee?



❑Wat WEET je ervan?
❑Wat DOE je ermee?
❑Wat MOET je ermee?

Kennis, houding en gedrag



• 25 mei 2018: één Algemene Verordenining
Gegevensbescherming (AVG) in de EU

• Grondslag voor verzamelen persoonsgegevens
• Technische en organisatorische maatregelen
• Rechten van eigenaar van persoonsgegevens
• Beschermen van persoonsgegevens en privacy

Wat WEET je ervan?



AVGekte!



❑ We willen voldoen aan de wet
❑ We beschermen de privacy van kinderen
❑ We respecteren de toestemming van ouders

❑ We houden het werkbaar voor collega's

Uitgangspunten UN1EK



Wat DOET UN1EK?
Wie Wat Hoe Door wie

CvB / 
CUR

Privacy reglement / Informatiebeveiligings-
en privacy (IBP) beleid / Privacyverklaring op 
website

Manual master en website Iedereen

Locaties Toestemming gebruik beeldmateriaal
kinderen / social media protocol

Formulier ouders PM’er en leerkracht / 
communicatie en pr / 
ouders

Kwaliteit Verwerkingsregister belangrijke systemen / 
verwerkersovereenkomst met leveranciers

Kindplanner, Parnassys, 
Aysist etc.

Werkgroep AVG / DPO / 
managers en directeuren

DPO Aanstellen DPO / Protocol en register
datalekken

Beleidsstuk / procedure DPO / alle medewerkers 
UN1EK

Auditors Toezicht en controle Interne en externe audits Directeuren en managers / 
auditoren / medewerkers



Wat WEET je ervan?

• Wat zijn persoonsgegevens?

• Grondslagen verwerken persoonsgegevens

• Wat is een datalek?

• Hoe voorkom je een datalek?

• Wat doe je bij een datalek?



Persoonsgegevens



Gegevensverwerking

"Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzenden, 

verspreiding, terbeschikkingstelling, samenbrengen, 
met elkaar in verband brengen, afschermen, 

uitwissen en vernietigen van gegevens."

Bron: autoriteit persoonsgegevens



Grondslag verzamelen



Rechten van eigenaar



Beeldmateriaal

Ouders moeten vrij, ondubbelzinnig en specifiek 
toestemming geven voor het gebruik en delen van 
beeldmateriaal van hun kind voor publicitaire doeleinden.

Ja = ja voor alles!

Nee = nee voor alles!

Let op: ouders hebben het recht om toestemming in te 
trekken en (achteraf) te herroepen.



Bij twijfel: zo!



Zes maal zorgvuldig

1. Gebruik zorgvuldig: vergrendel je scherm: ctr-alt-del

2. Deel zorgvuldig: eerst denken dan delen

3. Surf zorgvuldig: klik niet klakkeloos 

4. Beveilig zorgvuldig: wachtwoord is persoonlijk!

5. Verbind zorgvuldig: check veilige verbinding WiFi

6. Sla zorgvuldig op: gebruik encryptie
Bron: Kennisnet



Wat is een datalek?

“Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de 
beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn 
blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 
verwerking. Onder een datalek valt dus niet 
alleen het vrijkomen (lekken) van 
persoonsgegevens, maar ook vernietiging 
daarvan en andere vormen van onrechtmatige 
verwerking.” (bron: college bescherming persoonsgegevens)



Wat DOE je ermee?

Een datalek meld je onmiddellijk bij de

Data Protection Officer

per e-mail via avg-meldingen@un1ek.nl

De DPO meldt het datalek indien nodig binnen 72 
uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens

en informeert betrokkenen.

mailto:avg-meldingen@un1ek.nl


Wat MOET je ermee?

1. Persoonsgegevens bewaar je achter slot of 
wachtwoord;

2. Denk na hoe en met wie je persoonsgegevens 
deelt;

3. Check of er toestemming is voor het gebruik of 
delen van beeldmateriaal;

4. Meld een datalek bij de DPO.



Vragen?

Kijk op: www.un1ek.nl\avg

Stuur een mail aan: 
avg-vragen@un1ek.nl

http://www.un1ek.nl/avg
mailto:avg-vragen@un1ek.nl

