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SSBA neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze 
persoonsgegevens goed zijn beveiligd. 
 
Privacybeleid  
SSBA verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de 
grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers 
een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen 
hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Dit reglement kan worden opgevraagd door een e-
mail te sturen aan privacy@ssba.net.   
 
Persoonsgegevens en doel verwerking 
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is in het kader van de uitvoering van onze 
primair taak - het geven van onderwijs - of omdat dat nodig is in het verlengde hiervan, bijvoorbeeld 
omdat dat om grond van de wet van ons wordt gevraagd. Uitgangspunt is altijd om niet meer 
gegevens te gebruiken dan nodig is, en deze gegevens ook niet langer te bewaren dan strikt  
(wettelijk) noodzakelijk.   
 
Beveiligen en bewaren  
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere 
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen 
in ons veiligheidsbeleid.  
 
Derden 
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden 
gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht 
van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn 
beveiligd.  
 
Informatie en rechten 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht 
om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan 
de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan 
uzelf of aan een derde partij over te dragen.  
 



 

   

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy 
en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met de school of rechtstreeks met onze 
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via privacy@ssba.net.  
 
Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact 
op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt 
niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
  
Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij 
eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke 
melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de 
verklaring voor het laatst is gewijzigd. 
 
 
 


