
 



 
 
 

Privacyverklaring voor medewerkers en sollicitanten van stichting Wijzers in 

onderwijs 

 

Inleiding 

Stichting Wijzers in onderwijs waar 11 scholen onderdeel van uitmaken, voert een actief 

beleid om de privacy van medewerkers en sollicitanten te beschermen en bewaken. Wij 

hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

In deze privacyverklaring leest u op welke manier de stichting en haar scholen gegevens 

verwerken van medewerkers en sollicitanten en op welke wijze de stichting waarborgt 

dat gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Ook is de privacyverklaring 

bedoeld om u als sollicitant of medewerker informatie te geven over: 

− de gegevens die de stichting en school van u verwerkt, voor welk(e) doel(en) 

en met welke grondslag(en); 

− de verplichtingen van u als medewerker om gegevens te verstrekken; 

− de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa; 

− hoe lang de school en stichting gegevens bewaart;  

− hoe de school en stichting gegevens beveiligt;  

− uw rechten 

− bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.  

 

De gegevens die wij verwerken en met welke doelen 

Van sollicitanten verwerken wij: 

● naam, adres, woonplaats 

● geboortedatum en geboorteland 

● geslacht 

● BSN 

● telefoonnummer en e-mailadres; 

● nationaliteit 

● andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door u zijn 

verstrekt of die u bekend zijn; 

 

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van 

onderstaande doelen: 

● de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan 

komen; 

● de bedrijfsbeveiliging.  

 

Van medewerkers verwerken wij daarbij:  

● kopie identiteitsdocument en daarmee ook de gegevens die daarop staan 

vermeld; 

● bankgegevens; 

● gezinssamenstelling waaronder partnergegevens; 

● gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en 

premies; 

● gegevens met betrekking tot het bijhouden van een personeelsdossier 

(bijvoorbeeld aanwezigheid, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, functioneren 

en loopbaanbegeleiding). 

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van 

onderstaande doelen:  
● Het voeren van de salarisadministratie 

● Het voeren van de personeelsadministratie 

● Voor eventuele andere gerechtvaardigde belangen van de organisatie 

(bijvoorbeeld voor het voeren van een juridische procedure). 



 
 
 

 

Grondslagen van de gegevensverwerking 

Stichting Wijzers in onderwijs verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van een 

wettelijke verplichting. De Wet op het Primair Onderwijs, het Burgerlijk Wetboek en de 

Belastingwet zijn van toepassing op de stichting. 

Daarnaast verwerkt de stichting persoonsgegevens voor het uitvoeren van de 

arbeidsovereenkomst met medewerkers. Als de stichting persoonsgegevens wil 

verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, 

zal de stichting uw toestemming vragen voordat gegevens verwerkt worden. 

 

De verstrekking van gegevens aan derden 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens 

zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen 

worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld: 

• ziekte en re-integratie: gegevens worden verstrekt aan de bedrijfsarts en/of 

UWV; 

• een loonbeslag: gegevens worden verstrekt aan de deurwaarder; 

• de opslag van gegevens in een administratiesysteem; 

• doorgifte aan een salarisverwerker. 

Stichting Wijzers in onderwijs sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met 

partijen die namens stichting persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bijvoorbeeld 

bepalingen opgenomen over de beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een 

(vermoeden van een) datalek. 

 

Gegevens worden in beginsel niet verstrekt buiten Europa. Dit kan anders zijn wanneer 

de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor het leveren van producten aan landen 

buiten Europa, dan wel het boeken van dienstreizen naar landen buiten Europa. 

Het bewaren van persoonsgegevens 

Stichting Wijzers in onderwijs bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor wij uw gegevens verkregen hebben. Als er wettelijke bewaartermijnen 

gelden, nemen wij deze termijnen in acht. Gegevens kunnen anderszins door ons langer 

bewaard worden wanneer de organisatie daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.  

 

Het beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens 

Stichting Wijzers in onderwijs heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen 

geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd 

verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt 

beperkt tot degenen die namens de stichting betrokken zijn bij de personeels- en 

salarisadministratie. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn 

verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. 

 

Cookies 

Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over het 

computergebruik. U kunt de browser op de hoogte stellen wanneer u een cookie 

ontvangt, zodat u altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter 

een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website. 

U kunt uw browser op de hoogte stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u altijd 

kunt accepteren of weigeren. 

 

Stichting Wijzers in onderwijs gebruikt technische en functionele cookies. Functionele 

cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee worden bijvoorbeeld 

de browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website uitgelezen, wordt 

ervoor gezorgd dat video’s bekeken kunnen worden, wordt bijgehouden welke 



 
 
 

taalinstelling is geselecteerd, en wordt mogelijk gemaakt dat wat in tekstvelden wordt 

ingevuld, bewaard blijft. 

  

Daarnaast maakt de stichting gebruik van analytische cookies om de website te 

verbeteren en om onze producten en diensten beter bij de voorkeuren te laten 

aansluiten. Daarvoor wordt de volgende informatie verzameld, zoals bijvoorbeeld: 

- Het aantal bezoekers aan webpagina’s op deze website; 

- Hoe lang een bezoeker de website bezoekt; 

- De volgorde waarin bezoekers pagina’s bezoeken; 

- Locatie. 

Uw rechten 

U heeft op grond van de AVG het recht om ons te vragen om: 

• inzage in de gegevens die wij van u verwerken; 

• informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens; 

• informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is; 

• onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel 

waarvoor de gegevens worden verwerkt; 

• (bepaalde) gegevens van u te laten verwijderen  

• bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens; 

• toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken; 

• ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover 

dit technisch mogelijk is; 

• een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht 

houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen u wel om eerst contact met 

stichting Wijzers in onderwijs op te nemen om te kijken of we uw klacht 

kunnen oplossen. 

 

Contact 

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u 

allereerst contact opnemen met het bestuurskantoor. Komt u er niet uit? Dan kunt u 

contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van stichting Wijzers 

in onderwijs.  

Deze persoon is te bereiken via fg@wijzersinonderwijs.eu of via telefoonnummer 

0475-436230. 

 

Disclaimer 

Typ- en spelfouten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om deze 

privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te 

raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Deze 

privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2019, versienummer 1. Over 

belangrijke wijzigingen van deze privacyverklaring zullen we u vooraf informeren. 
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