
Zo beveilig je jezelf en jouw omgeving!
Met enige regelmaat verschijnen er in het nieuws berichten over het uitlekken van per-
soonlijke gegevens. Wachtwoorden, gebruikersnamen: het ligt dan allemaal op straat. 
Het ROC Rivor wil dit natuurlijk écht niet op haar geweten hebben. Neem daarom 
de juiste voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Hieronder 
vind je een aantal do’s en don’ts over privacy.

Zorg voor dataminimalisatie
Verzamel alleen de gegevens die nodig zijn om het beoogde 
doel te bereiken en bewaar ze niet langer dan nodig is voor dat 
doel.

Ga verstandig om met wachtwoorden
Houd wachtwoorden geheim en verander ze regelmatig. Op 
die manier voorkom je dat iemand kan rondneuzen in bestan-
den met privacygevoelige informatie.

Denk na voordat je handelt
Denk na wanneer je aan de slag gaat met privacygevoelige 
gegevens dat bescherming vereist. Stel jezelf de vraag: hoe 
zou ik het vinden als het om mijn gegevens zou gaan?

Bij twijfel: niet doen
Twijfel je over het gebruik van privacygevoelige gegevens? 
Gebruik ze dan niet en win eerst informatie in over wat wel en 
niet mag.

Blijf kritisch
Iedereen heeft zijn eigen belangen. Wees je hiervan bewust 
wanneer er privacygevoelige gegevens in het spel zijn.

Heb je vragen of opmerkingen over 
informatiebeveiliging of privacy;
mail dan naar AVG@rocrivor.nl.

Gegevens verzamelen zonder doel
Verzamel niet zomaar gegevens of informatie. Stel eerst vast 
wat je doelen zijn. Zorg dat jouw gegevensverzamelingen in 
overeenstemming zijn met jouw privacybeleid en privacyregle-
ment.

Eerder verzamelde gegevens gebruiken voor een ander doel
Eerder verzamelde gegevens mogen niet zomaar voor een 
compleet ander doel worden gebruikt. Wil de school gegevens 
gebruiken die niet verzameld zijn voor het geven van onder-
wijs, dan is daar toestemming voor nodig. Een voorbeeld: de 
foto die is verstrekt voor de schoolpas, mag zonder aparte 
toestemming niet worden gebruikt voor het smoelenboek.

Ervan uitgaan dat iemand toestemming geeft
Het ‘aannemen’ van een toestemming is niet hetzelfde als toe-
stemming vragen. De school mag bijvoorbeeld niet melden: ‘we 
gaan er van uit dat je toestemming geeft voor het gebruik van 
de foto’s van jouw in de nieuwsbrief. Als je dat niet wilt, moet je 
maar...’. Dit noemen we een ‘opt-out’, en dat is niet toegestaan 
wanneer actieve toestemming nodig is (opt-in).

Gele memo’s gebruiken
Het is niet verstandig om het wachtwoord van de studenten-
administratie op een geel brie� e te schrijven en aan je 
computer te plakken. Je bewaart het brie� e met 
de pincode van jouw bankpas toch ook niet in 
je portemonnee met pinpassen?

DO’S DON’TS


