
Wij vinden een veilige leer– en werkomgeving voor 
onze leerlingen en medewerkers heel belangrijk. 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
die sinds 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe 
bij.  Op het privacydeel op onze website vindt u meer 
informatie.

Beleidsplan
Het IBP beleidsplan vormt de basis om informatie-
beveiliging en privacy binnen het Regius College vorm 
te geven.

Privacyverklaring 
In onze privacyverklaring geven we aan hoe we omgaan 
met de persoonsgegevens van leerlingen en hun 
wettelijk vertegenwoordigers. 

Privacyreglement
In het privacyreglement staat ondermeer beschreven 
hoe wij als school omgaan met gegevens (welke 
gegevens verzamelen we, met welk doel en op basis 
van welke grondslag) en welke rechten betrokkenen 
hebben (recht op inzicht, rectificatie, wissen, 
overdracht).

Protocol cameratoezicht
Het protocol cameratoezicht. Geeft een beschrijving 
van taken, verantwoordelijkheden en procedures over 
het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van 
het camerasysteem en de bescherming van privacy van 
leerlingen, medewerkers en bezoekers.

AVG INFO

>>>Toestemming>>>

Wij willen u met klem verzoeken deze mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden, 
omdat de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar langskomt. Bij geen toestemming 
of geen reactie mogen wij uw kind niet op de klassenfoto laten fotograferen.

Voor een aantal zaken zijn wij volgens de AVG verplicht om u (als uw kind jonger is dan 16 
jaar) of uw zoon/dochter (16 jaar en ouder) om toestemming te vragen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het publiceren van foto’s op de website en het maken van de 
klassenfoto. 

In het eerste schooljaar ontvangt u een mail van ons waarin u wordt gevraagd aan te geven 
waar u wel of niet toestemming voor geeft. De toestemming geldt voor de 
periode dat uw kind bij ons op school zit. U kunt gegeven toestemming altijd 
tussendoor wijzigen of intrekken.

Al uw vragen of opmerkingen rondom privacy kunt u mailen 
naar: privacy@regiuscollege.nl


