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Het Trinitas College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoons-
gegevens van leerlingen, ouders en personeel omgaan. We schrijven u/je aan met je omdat deze verklaring 
ook voor de leerling is bedoeld. 
 
Het Trinitas College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke 
met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers 
een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het Trinitas College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en andere per-
sonen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkene. Bijvoorbeeld de 
NAW-gegevens via het aanmeldformulier voor leerlingen en bij het in dienst treden van personeel. Een deel 
van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en 
gegevens over het functioneren van medewerkers. Tevens ontvangen wij persoonsgegevens van derden. 
Een overzicht van de categorieën en de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken staan in ons Privacy-
reglement. 
 
Waarom wij persoonsgegevens gebruiken 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs, begeleiding en personeelsbe-
leid uit te kunnen voeren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te 
geven en leerlingen begeleiding te bieden.  
 
Beveiligen en bewaren 
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste 
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij slaan persoonsgegevens op in digitale systemen die 
beperkt toegankelijk zijn en maken gebruik van versleuteling van gegevens.  
 
Daarnaast bewaren wij ook persoonsgegevens op papier. Deze documenten bewaren we in dossiers achter 
gesloten deuren en hiertoe hebben alleen die personen toegang die dit nodig hebben voor het uitoefenen 
van hun functie. 
 
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen 
bewaren wij tot twee jaar na uitschrijving, van personeel tot twee jaar na uit dienst treden, tenzij wij ons vol-
gens de wet moeten houden aan een langere bewaartermijn. Een specificering van de bewaartermijnen is op 
te vragen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een overeen-
komst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens verwerken in op-
dracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn 
beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het buitenland 
worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming 
 
Welke rechten heb ik? 
Je hebt een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leer-
lingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
je een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken. 
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Daarnaast kun je ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren, te beperken of helemaal te 
wissen uit de systemen.  
Wanneer je een verzoek doet om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. Wij 
houden ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben 
om de gegevens te bewaren. Hoe je een verzoek kan indienen vind je in het privacyreglement.  
 
Contactgegevens van het Trinitas College 
Beukenlaan 1  
Postbus 73 
1700 AB Heerhugowaard  
Tel: (072) 571 01 44  
E-mail algemeen: info@trinitascollege.nl 
E-mail: privacy@trinitascollege.nl 
 
Onze externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is Stijn Sarneel van Lumen Group. De FG is on-
afhankelijk en controleert of het Trinitas College de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe-
past en naleeft. De functionaris is per e-mail te bereiken via: fg@lumengroup.nl of via https://www.lumen-
group.nl/contact-fg/  
 
Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Als we een versie herzien, wordt hiervan 
melding gedaan met vermelding van de datum en de belangrijkste wijzigingen. 
 
Ingangsdatum Privacyverklaring: 1 juli 2018 
 
Wijzigingen: 
10 februari 2021: opmaak en aantal tekstuele wijzigingen na overleg met de FG 
8 januari 2020: gegevens nieuwe FG toegevoegd i.v.m. aanstelling per 1 januari 2020  
11 november 2019: tekstuele aanpassing i.v.m. nieuwe website 
27 september 2018: gegevens FG toegevoegd 
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