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Veldkamp 33, 3843 BG Harderwijk

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Wat is de Autoriteit Persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op veel plekken om allerlei redenen bewaard en gebruikt. Dit kunnen uw
persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres en woonplaats maar ook uw ras, godsdienst of uw gezondheid
betreffen. Scholen en bedrijven kunnen uw gegevens bewaren, maar ook de overheid doet dat. In Nederland
gelden wettelijke regels voor het gebruik van uw gegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op deze privacywetten.
De Autoriteit Persoonsgegevens zorgt dat iedereen die uw gegevens gebruikt of bewaart dit op de juiste
manier doet. Ten aanzien van de VCO doet zij dit door:
 De VCO van informatie te voorzien over privacywetten
 De VCO advies te geven, bijvoorbeeld over nieuwe wetten
 Onderzoek te doen naar overtredingen
 Eventueel boetes op te leggen
Eén van de wetten waarop de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt is nu de Algemene Verordening
Gegevensbescherming(AVG). (Zie document AVG)
Informatieplicht gebruiker
U moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De VCO maakt gebruik van uw persoonsgegevens
en is daarom verplicht om u te informeren hierover. Ook is ze verplicht om u te vertellen wat ze met uw
gegevens doet.
Recht op inzage
U hebt recht op inzage in uw eigen gegevens en de manier waarop de VCO uw gegevens gebruikt.
Recht op correctie
Hebt u inzage gehad in uw gegevens en bent u ontevreden hierover? Dan mag u:
 Correctie vragen als er fouten gemaakt zijn;
 Vragen gegevens te verwijderen als ze niet van belang zijn voor het doel.
Recht van verzet
Recht van verzet betekent dat u recht hebt om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van
uw gegevens door de VCO.
Met welke vragen kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Voorbeelden zijn:
 Welke regels gelden er voor het vastleggen van persoonsgegevens in een bv. leerling dossier?
 Wanneer mogen de gegevens van mijn kind worden gebruikt en doorgegeven?
 Wat mag wel en niet bij de overdracht van gegevens van leerlingen naar een nieuwe school?
 Welke regels gelden voor het publiceren van foto’s en andere gegevens op internet?
 Welke vragen mogen werkgevers aan mij vragen tijdens een sollicitatiegesprek? En hoe moeten zij
met deze gegevens omgaan?
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Vindt u dat de VCO niet netjes omgaat met uw gegevens? En wilt u weten welke wetten hierbij van
toepassing zijn? Neem dan eerst contact met de school van uw zoon of dochter.
Mochten er daarna nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de AVG-manager
van de VCO of rechtstreeks met de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie document FG).
De AVG-manager :
De heer W.M. van den Bor
0341-431479
www.stichtingvco.nl
AVG@stichtingvco.nl
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