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  Privacy Statement Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)O 

 
 

Het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (SWV NWN) vindt 
privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van 
leerlingen, ouders, medewerkers en betrokkenen. Daarbij houden wij ons 
aan de privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) en hebben wij een privacy reglement opgesteld.  Dit 
reglement kunt u opvragen bij het SWV NWN en het is te raadplegen op de 
website:  www.samenwerkingsverbandnwn.nl 

 

Zorgvuldig omgaan met privacy betekent dat wij: 

 duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken; 

 alleen persoonsgegevens verzamelen die voor dat doel worden 
verwerkt; 

 passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te 
beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht 
persoonsgegevens verwerken; 

 in een dataverwerkingsregister bijhouden welke persoonsgegevens wij 
verwerken, welke systemen wij hiervoor gebruiken en welke partijen 
hierbij betrokken zijn; 

 een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om 
schade in voorkomende gevallen te beperken. 

 
Verwerkersovereenkomst 
Wanneer wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we afspraken 
over de verwerking van deze gegevens. Dit wordt vastgelegd in een 
verwerkersovereenkomst. 

 
Inzage in het dossier 
Iedere betrokkene heeft het recht om inzage te krijgen in zijn/haar dossier. Op 
verzoek kunnen er in dit dossier correcties en/of wijzigingen worden 
aangebracht, indien blijkt dat hierin zaken staan vermeld die niet correct zijn. 
Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet. 
 
Toestemming 
Medewerkers van het SWV vragen, voor niet wettelijk vastgelegde taken, 
toestemming voor het verwerken en met samenwerkingspartners delen van de 
gegevens die nodig zijn om een jongere goed te kunnen begeleiden of 
doorverwijzen. 
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We vragen toestemming: 
bij jongeren aan 
 
tot 12 jaar 

 
de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) 

 
van 12 tot 16 jaar 

 

 
de jongere en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) 
samen 

 
vanaf 16 jaar 

 
de jongere zelf, maar als de jongere niet 
toerekeningsvatbaar is, de ouder(s)/wettelijke 
vertegenwoordiger(s) 

 
 

Geheimhoudingsplicht 
Voor de medewerkers van het SWV die betrokken zijn bij dienstverlening aan een 
jongere geldt een verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens waar 
zij kennis van nemen. In ernstige situaties kan daarvan worden afgeweken. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke eisen. Over het algemeen 
is dat drie jaar. 
 
Functionaris Gegevensbescherming Samenwerkingsverband Nieuwe 
Waterweg Noord 
Het Samenwerkingsverband heeft een FG (functionaris gegevensbescherming) 
aangesteld die verantwoordelijk is voor de controle op de uitvoering van het 
privacybeleid. 
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het SWV NWN is Stijn Sarneel van 
de Lumen Group. Email: fg@lumengroup.nl 
 
Bereikbaarheid voor betrokkenen  
Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, burgers (etc.) die vragen hebben 
aan de FG kunnen hem via de beveiligde website bereiken op: 
https://www.lumengroup.nl/contact-fg/. 

Kantoorgegevens Lumen Group B.V. 
Lumen Group B.V. 
Reactorweg 301 
3542 AD UTRECHT  
 
Datalek melden? 
Neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met het Samenwerkingsverband: 
010-4705162. 

Vragen of klachten 
Als u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u meent 
dat onzorgvuldig is omgegaan met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met 
de betreffende medewerker of met de directeur van het SWV (010-4705162). 
Voor algemene vragen over privacymaatregelen in ons SWV of voor het opvragen 
van het Privacyreglement kunt u een email sturen aan: 
contact@samenwerkingsverbandnwn.nl 
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