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1

Identiteit

Siad Leuven heef verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar
onderwijsactviieiien in SLAC/Conservaiorium.
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Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders gebruiki voor:
 de organisate van hei onderwijs;
 de leerlingendminisirate
 de leerlingenbegeleiding en hei leerlingvolgsysieem
 hei versirekken of ier beschikking siellen van leermiddelen, mei inbegrip van digiiale leermiddelen;
 hei verspreiden en delen van informate en publiciieii;
 de oniwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 de naleving van andere wei- en regelgeving;
 hei behandelen van geschillen;
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Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je ioesiemming, ofwel wei- en regelgeving,
ofwel een diensiverlening (overeenkomsi).

SLAC/Conservatorium | Dirk Bouislaan 60-62, 3000 Leuven
016 22 21 21 | conservaiorium@leuven.be | www.slac-conservaiorium.be
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Rechten van leerlingen en ouders
Je kan de gegevens van jou of je kind op elk momeni inkijken, verbeieren, laien verwijderen of de
verwerking ervan laien beperken.
Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Siuur daarvoor een e-mail naar conservaiorium@leuven.be
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Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietgd wanneer ze niei meer noodzakelijk zijn voor hei doel waarvoor ze zijn
verzameld of wanneer de wei- of regelgeving dai voorschrijf.
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Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons ioe om de veiligheid en hei verirouwelijke karakier van de persoonsgegevens ie
waarborgen. Deze verwerking gebeuri conform de Europese privacyweigeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016. Dii geldi zowel voor de verwerking door onze onderwijsinsielling
en andere beirokken gemeeniediensien als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een ITbedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogie van de privacyregels.
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Overmaken aan derden

Als dii noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven
aan OVSG/AVSG/KOOGO, hei Minisierie van Onderwijs en Vorming, Six Broihers Media bvba.
Indien de doorgife van gegevens niei wetelijk of in de siaiuien van OVSG/AVSG/KOOGO bepaald
is, wordi er sieeds een verwerkersovereenkomsi mei de derde afgesloien.
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Functionaris gegevensbiescherming

Ons schoolbesiuur beschiki over een functonaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijki erop ioe dai
hei schoolbesiuur de persoonsgegevens bewaari en verwerki volgens de Europese privacyregelgeving.
Hier vind je de coniacigegevens van de functonaris gegevensbescherming: eddy.buyck@leuven.be
Elke onderwijsinsielling beschiki ook over een aanspreekpuni om in overleg ie gaan mei de functonaris
gegevensbescherming.
Hier vind je de coniacigegevens van hei aanspreekpuni: conservaiorium@leuven.be
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Meer weten

Voor mee info kan je ierechi op www.ikbeslis.be en www.privacycommission.be/nl.
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Wijziging privacyverklaring

Toekomstge aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niei worden uiigesloien.
Na elke aanpassing wordi de daium vermeld waarop dii documeni voor hei laaisi is bijgewerki.
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