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Beleid privacy en cookies
Inleiding
Op De Nieuwe Veste staat de ontwikkeling van de leerling centraal; iedere leerling kan zijn talent
optimaal ontwikkelen. Dat doen wij door goed, uitdagend en inspirerend onderwijs aan te bieden
met aandacht voor maatwerk en kwaliteit. Wij vinden normen, waarden en een culturele
ontwikkeling belangrijk. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving heeft de aandacht.
De Nieuwe Veste verwerkt persoonsgegevens om leerlingen de beste ondersteuning te bieden.
De Nieuwe Veste respecteert de privacy van zowel leerlingen, hun ouders1 als medewerkers en
voelt zich verantwoordelijk voor de juiste omgang met en de bescherming van hun persoonlijke
gegevens.
Iedereen die als medewerker, leerling of ouder van een leerling verbonden is aan De Nieuwe Veste,
kan ervan op aan dat:
 De Nieuwe Veste veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat;
 u uw gegevens kunt inzien en aanpassen of verwijderen als van toepassing;
 uw gegevens niet worden verkocht of gedeeld met derden zonder uw voorafgaande
toestemming, tenzij expliciet hier vermeldt;
 u geen commerciële aanbiedingen worden gedaan;
 De Nieuwe Veste u laat weten wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt.
In dit privacy- en cookiebeleid geven wij aan hoe De Nieuwe Veste met uw persoonsgegevens
omgaat. Ook wordt er informatie gegeven over de beveiliging van uw gegevens. Daarnaast wordt
uitgelegd welke rechten u heeft.
Voor wie is dit privacy- en cookiebeleid?
Dit beleid geldt voor onze (toekomstige) leerlingen, hun ouders1, de gebruikers van onze website,
software en apps (waaronder Zermelo en SOM) en alle medewerkers van De Nieuwe Veste.
Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Het bevoegd gezag van De Nieuwe Veste (hierna te noemen ‘De Nieuwe Veste’) is de
‘verantwoordelijke’ zoals genoemd in de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Uw
persoonsgegevens worden in overeenstemming met onder andere de Wet bescherming
persoonsgegevens, cookieregelgeving en de door De Nieuwe Veste opgestelde procedure privacy
verwerking leerlinggegevens verwerkt.
Welke gegevens gebruikt De Nieuwe Veste?
De Nieuwe Veste gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. De doeleinden waarvoor de
gegevens van leerlingen en hun ouders worden gebruikt, worden beschreven in de procedure privacy
verwerking leerlinggegevens. In deze procedure wordt ook beschreven welke gegevens er worden
verwerkt en welke rechten u heeft bijvoorbeeld als het gaat om inzage, correctie en verwijdering.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De Nieuwe Veste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en
noodzakelijk is voor de verwerking van doeleinden.
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Communicatie activiteiten en rechten
De Nieuwe Veste informeert u regelmatig via een digitale nieuwsbrief over onderwerpen van de
school zodat u op de hoogte blijft. Ook kan de mentor/leerlingcoördinator de ouders berichten
versturen. De Nieuwe Veste streeft ernaar u zoveel mogelijk digitaal te informeren.
Website, software en app’s
De Nieuwe Veste biedt een aantal diensten digitaal aan, via de website of mobiele applicaties.
Wanneer u gebruik maakt van de website of app’s, dan verzamelt en verwerkt school een aantal
(technische) gegevens om de diensten te kunnen aanbieden, te kunnen beheren en verbeteren. Dit
wordt bijvoorbeeld gedaan door uw klik- en surfgedrag te meten met het gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek
bijgehouden.
Onze website en app’s maken gebruik van verschillende soorten cookies. We willen u graag zo
compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies
worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet
accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de
website.
Analytische cookies
Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van
een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de
website. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken
geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op
zoek zijn. Hierdoor weten we welke website onderdelen belangrijk zijn en op welke plekken we onze
website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar
personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.
Cookies blokkeren en verwijderen
Wilt u cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kunt u dat zelf regelen via uw browser
instellingen. Indien u alle cookies blokkeert, dan zou de website minder goed kunnen werken.
Welke gegevens verwerkt De Nieuwe Veste?
De Nieuwe Veste verwerkt gegevens zoals IP adres van de computer, smartphone of tablet,
internetbrowser, de webpagina’s die u hebt bezocht en de duur van uw bezoek. Ook uw login
gegevens, de aanpassingen die u doet in uw persoonsgegevens en voorkeuren worden verwerkt.
Indien u via social media inlogt, bijvoorbeeld via Facebook, ontvangt De Nieuwe Veste daardoor
automatisch uw basisprofiel, inclusief uw vriendenlijst. School gebruikt en verwerkt deze vriendenlijst
niet. Hiertoe is De Nieuwe Veste ook niet bevoegd.
Contactformulieren
Vragen die u via de contactformulieren stelt, worden verwerkt om u zo goed mogelijk te woord te
staan. Uw vraag of opmerking wordt ook ingezet om onze dienstverlening te evalueren en te
verbeteren.
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Communicatie via social media
De Nieuwe Veste is actief op social media. Via social media worden korte nieuwsberichten met u
gedeeld. U kunt op deze berichten reageren. Uw gegevens zoals uw gebruikersnaam, profielfoto,
adres, e-mailadres en geslacht worden door ons niet verder verwerkt.
Verstrekking van uw gegevens buiten De Nieuwe Veste
In geen geval verkoopt De Nieuwe Veste uw persoonsgegevens aan derden. Wel kan school bij de
uitvoering van haar opleidingsactiviteiten derden inschakelen. U kunt daarbij denken aan
postverzending, drukkerijen of automatiseringssystemen. Deze derden doen dat in de hoedanigheid
van ‘bewerker’ van school en staan onder contract van school. Ze bevinden zich binnen Nederland
en handelen ook conform de wet- en regelgeving.
De Nieuwe Veste zal uitsluitend persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders en
opsporingsinstanties en fiscale autoriteiten indien daartoe een wettelijke plicht is of na uw
toestemming.
Vragen
Heeft u vragen over uw privacy in het algemeen, kijk dan op de website van Commissie Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) www.cbpweb.nl. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen
met de school via de receptie.
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