PRIVACYVERKLARING ALLES in 1 UITGEVERIJ (DBN)
	
Welkom bij Uitgeverij De Bloeiende Naboom (in het vervolg ‘DBN’, gevestigd aan de
Botterstraat 18, 2162 LA, te Lisse.
	
DBN is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het
onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met
persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.
In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van
uw kinderen door DBN bij het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs. Deze privacyverklaring ziet
dus op de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen in het basisonderwijs en niet op de verwerking van
persoonsgegevens van ouders of verzorgers.
DBN heeft de gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
	De bescherming van persoonsgegevens van kinderen is voor ons van cruciaal belang DBN gaat ook uiterst
zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. DBN zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren
een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Bij het verwerken van
de persoonsgegevens van kinderen binnen digitale leermiddelen op scholen, zal DBN deze gegevens alleen op basis
van afspraken met scholen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede
werking van het digitale leermiddel. DBN onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie
Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan
het GEU privacyreglement van de Groep Educatieve Uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en
digitale leermiddelen in het primair en basisonderwijs.
	Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het
mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek algemeen
wordt gedeeld in Nederland.
	Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van DBN dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van
hun leerlingen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.
	DBN heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ onlangs onderschreven. In dit convenant
is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de
‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen
zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. DBN is een ‘verwerker’, die uitvoering
geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal DBN altijd zorg dragen voor een passende beveiliging
van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

	In de Verwerkersovereenkomst van DBN is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking
van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. DBN hanteert daarbij de ‘Model
Verwerkersovereenkomst’, die deel uitmaakt van het bovenvermelde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en
Privacy - Leermiddelen en Toetsen’.
http://alles-in-1.org/content/upload/files/20180417_Model_Verwerkersovereenkomst_3.0.pdf
I n onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt
http://alles-in-1.org/content/upload/files/20180417_Privacy_Bijsluiter_3.0.pdf
	Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’, moeten
onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen en studenten informeren over het gebruik van digitale leermiddelen.
Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van
deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.
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Welke gegevens verwerkt verwerkt DBN?

	Wanneer uw kinderen gebruikmaken van onze digitale leermiddelen, bijvoorbeeld op school, dan verwerkt DBN de
volgende persoonsgegevens:
-	Gegevens m.b.t. inloggen en aanmelden: die dus uw kinderen invullen om zich aan te melden voor en in te loggen
op het digitale leermiddel.
-	Wanneer de school van uw kind gebruikt maakt van de Leermiddelen van de DBN, zal de school DBN persoonsgegevens
van uw kind verstrekken, te weten: naam, leeftijd (optioneel), school en groep, geboortedatum(optioneel),
pasfoto(optioneel). Optionele velden worden duidelijk gemarkeerd in het systeem. Scholen dragen zelf zorg voor
de selectie van welke persoonsgegevens wel of niet ‘essentieel’ zijn. Scholen zijn zelf verantwoordelijk is voor de
keuze om optionele gegevens vast te leggen.
-	Gebruik en rapportage: DBN verwerkt verder de gegevens die uw kinderen invullen bij het gebruik van het
leermiddel, denk bijvoorbeeld aan de antwoorden in toets, en behaalde oefenresultaten.
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt DBN gegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen?
	De persoonsgegevens van uw kinderen worden door DBN alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor
het onderwijs, zoals een goede werking van Alles-in
	
Deze persoonsgegevens van uw kinderen worden door DBN niet voor andere doeleinden gebruikt. DBN
onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen (o.a.) met
scholen, worden gemaakt en verbindt zich aan het bovenvermelde GEU privacyreglement van de Groep Educatieve
Uitgeverijen.
	Meer in het bijzonder, verwerkt DBN de persoonsgegevens van u of uw kinderen binnen digitale leermiddelen op
scholen uitsluitend voor de volgende onderwijs-en leerdoeleinden:
-	voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen
van de daarbij behorende gebruiksrechten;
voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
voor productontwikkeling en productverbetering;
om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
- 	om leerresultaten van leerlingen aan de leerkracht te kunnen terug koppelen in een resultaten dashboard voor de
leerkracht;
-	om leerresultaten van leerlingen aan het Leerling Administratie Systeem (LAS) van de betreffende school terug te
koppelen.
	Verder- voor interne preventie en fraudebestrijding vraagt DBN expliciet toestemming aan de school:
	DBN zal vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kinderen en wij gebruiken
deze gegevens alleen op basis van afspraken met de scholen, ten behoeve van onze digitale leermiddelen. De school
kan u meer informatie geven over gegevensverwerking bij het gebruik van digitale leermiddelen, maar u kunt ook
altijd bij DBN terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk
informeren.
	DBN kan verwerkers, die ten behoeve van DBN persoonsgegevens verwerken, inschakelen voor de bovengenoemde
verwerkingen.
	Wanneer DBN persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, draag DBN zorg dat deze verwerker de
gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en steeds voldoende waarborgen biedt ten
aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. DBN zal een Verwerkersovereenkomst
sluiten met deze verwerker.
Bescherming/beveiliging van persoonsgegevens.
	DBN neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van uw kinderen te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens van uw kinderen
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of vervolgens worden verwerkt.
	Voor het gebruik van beeldmateriaal om reclame te maken voor zijn producten via website, nieuwsbrief, flyers,
brochures of sociale media vraagt DBN expliciet toestemming van de ouders/verzorgers. Dit is niet van toepassing
voor links naar reeds openbare bronnen.
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	Recht op informatie, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens. Wij verzoeken u vriendelijk alle verzoeken
t.a.v. het inzien, aanpassen, verwijderen van de persoonsgegevens van uw kind in eerste instantie aan de school te
richten.
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
	Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de Verwerkersovereenkomst in de toekomst
wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.
	Bij DBN staat de bescherming van de persoonsgegevens van uw kind centraal. De aanpassingen en ontwikkelingen
in de wetgeving kunnen mogelijkerwijs aanleiding geven tot een wijziging van deze verklaring. In dit geval zal deze
wijziging (of wijzigingen) meteen op onze website worden gepubliceerd.
	Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 april 2018
	Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van DBN, dan kunt u deze richten aan: Mw. C. Wassenaar –
van Gelder, Botterstraat 18, 2162 LA, Lisse, 0224-214745, info@alles-in-1.org.
	Heeft u vragen over de manier waarop DBN met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik
van uw gegevens dan kunt u terecht bij DBN Mw. C. Wassenaar – van Gelder, Botterstraat 18, 2162 LA, Lisse, 0224214745, info@alles-in-1.org. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.
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