Privacy
Zoals u wellicht al heeft vernomen, wordt op 25 mei 2018 met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) nieuwe Europese privacywetgeving van kracht.
We vinden als school de privacy van onze kinderen, hun ouders, onze medewerkers en alle overige
betrokkenen erg belangrijk.
Het recht op privacy is immers een fundamenteel mensenrecht en grondrecht, net zoals het recht op
leven, het verbod op discriminatie, recht op een eerlijk proces of het verbod van slavernij.
Informatie wat nu over een kind verzameld wordt en ten (on)rechte wordt gedeeld met anderen, kan
gevolgen hebben voor de rest van zijn/haar leven. Daar willen en zullen we dus uiterst zorgvuldig mee
omgaan.
Om privacy te waarborgen en om te voldoen aan de AVG, zullen er in de komende maanden diverse
(extra) maatregelen worden getroffen. Dit proces wordt aangestuurd en begeleid vanuit het stafkantoor
van Skipov. Veel hiervan zult u niet direct zien of merken. Andere maatregelen zullen wel duidelijk
zichtbaar zijn en gaan opvallen. Zo zal o.a. de informatievoorziening via de website en via email
‘privacyproof’ worden gemaakt.
Ook zullen de werkprocessen van de medewerkers, daar waar nodig, worden aangepast. Zodra er iets
verandert, zullen we u hier tijdig over informeren.
Naast alle kleine en grote veranderingen zal er vooral veel aandacht worden geschonken aan
bewustwording en gedrag. Ik hoor mezelf ook wel eens schouderophalend zeggen:
‘Ach, wat maakt het uit. Ik heb niks te verbergen.’
Maar, de onderstaande dingen zetten mij toch wel aan het denken.
Privacy niet belangrijk?
- Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek was
- Apple hield bij hoe lang je er bleef
- Samsung hoorde wat je er zei
- Google wist al dat je het van plan was
‘Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven om vrijheid
van meningsuiting omdat je niets te zeggen hebt.’
Edward Snowden
Dus… we gaan vooral goed nadenken, bewust zijn en op die manier zorgvuldig aan de slag met de
AVG.
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