
Register van de verwerkingsactiviteiten (Data register) Artikel 30 AVG Versie: 1.0

Datum: 27-3-2018

Verwerkersverantwoordelijke: Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: Vacature

Contactgegevens Landstede Groep T. Rietkerk (voorzitter College van Bestuur)

Gemandateerd:

Verwerkersdoeleinden Grondslag Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

a Komen tot een inschrijving Wettelijk en overeenkomst Niet van toepassing.

b Wijzigen opleiding Wettelijk

c Verantwoorden aan DUO, Gemeente, Inspectie en Accountant Wettelijk

d Bieden van ondersteuning aan onderwijs Wettelijk

e Communicatie, samenwerken en authenticatie Gerechtvaardigd belang

f Komen tot een logistieke planning (rooster) Gerechtvaardig belang

g Geven van onderwijs Wettelijk

h Examineren Wettelijk

J E Document I Bewaartermijnen G Gegevens van verwerker (cloud)

Assessment uitgevoerd op de informatiebeveiliging (ISO 27002), 1 Aanmeldingsformulier 5 jaar na vertrek Naam Omschrijving Website informatie Datalocatie

beoordeling volwassenheidsniveau 2,0 2 Onderwijskundig Rapport 2 jaar na vertrek LAS Magister Kernregistratie leerlingen www.magister.nl

op basis van Toetsingskader Kennisnet, SURF en SaMBO-ICT (schaal 1-5) 3 Examenwerk Quayn Quayn Toetssysteem www.quayn.nl

Peppels Peppels Protfoliosysteem www.peppels.net

Assessment uitgevoerd op Privacy (AVG2018), Facet Facet Toetssysteem www.duo.nl

beoordeling volwassenheidsniveau 1,6 TOA TOA Toetssysteem www.toets.nl

op basis van Toetsingskader Kennisnet, SURF en SaMBO-ICT (schaal 1-5) WisCollect WisCollect Betalingssysteem www.wis.nl

Kennisnet/D

TLM
Entree Ontsluiting digitale leermiddelen

www.kennisnet.nl

Office365 Office365 www.microsoft.nl
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abc ch c c abcdegh g gh h h g e e e f c

1 Persoonsgegevens Persoonsgegevens (Beperkte set = roepnaam, achternaam, tussenvoegsel)

Roepnaam, voornamen, voorletters, achternaam, tussenvoegsel, 

geboorteachternaam, geboortetussenvoegsel, geslacht.

x x x x x xb xb xb xb xb xb

2     BSN x x x x x

3     Onderwijsnummer x x x x x

4 Leerlingnummer Dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens. x x x x x x

5     Afkomst Nationaliteit, geboorteplaats en geboortegemeente, Datum in Nederland x x

6     Godsdienst Godsdienst (op eigen verzoek) x

7     Geboortedatum x x x x x

8     Pasfoto x

9     Account Gebruikersnaam, e-mail instelling x x

10 Adres Adres (Beperkte set = Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats)

Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, gemeente, land

x x

11 Contactgegevens Telefoonnummer, mobiel, e-mail privé. x

12 Verzuim Afwezigheid, reden van afwezigheid x x x

13 Aanmelding Opleidingsbehoefte,  leerweg, locatie, gewenste startdatum, aanmelddatum, advies 

PO, Onderwijskundig rapport (OKR)

x

14 Inschrijving / Studie Studie, ILT, naam opleiding, begindatum, uitschrijfdatum, locatie, klas x x x x x xb

15 Vooropleiding Categorie vooropleiding, startdatum, einddatum, diploma behaald, reden diploma 

niet behaald, soort vooropleiding

x

16 Medische en andere kenmerken Beperkte (set = Huisarts en acute medische handelingen). Overige medische gegevens 

en kenmerken

x

17 Relatie (ouder/verzorger, voogd) Voorletters, achternaam, tussenvoegsel, geboorteachternaam, 

geboortetussenvoegsel, geslacht.

Debiteur

x x

18     Relatie adres Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, land x

19     Relatie contactgegevens Telefoonnummer, mobiel, e-mail, website x xb

20 Organisatie (Toeleverende school) Naam, BRIN en Vestigingsnummer x

21     Organisatie adres Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, land x

22     Organisatie contactgegevens Telefoonnummer, mobiel, e-mail, website x

23 Cijferrapportage Voortgang van de leerling. x

24 Examenresultaten Examenresultaten behaalt door de student op onderdelen van de opleiding. x x

25 Diplomaresultaat x x

26 Toetsen en testen Dislectie, rekenniveau, taalvaardigheden, etc x x x x

A

Categorie van de betrokkene

Leerlingen

Algemene beschrijving technische en organisatorische beveiliginsmaatregelen

Communicatie en samenwerken

D Categorie persoonsgegevens
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