
3. Verwerking persoonsgegevens Tabor College 

 
(Onderdeel van het privacyreglement) 

 
Artikel 4  Verwerking van persoonsgegevens 
1. Slechts die persoonsgegevens mogen worden verzameld en (verder) verwerkt, die rechtmatig 

verkregen zijn en waarvoor een rechtmatige grondslag bestaat. 
2. Geen andere persoonsgegevens van een leerling worden verwerkt dan: 

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, alsmede 
bankrekeningnummer van de betrokkene; 

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; 
c. nationaliteit en geboorteplaats; 
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen; 
e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van betrokkene;  
f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die 

noodzakelijk zijn voor het onderwijs; 
g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde 

studieresultaten; 
h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter 

beschikking stellen van leermiddelen; 
i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de schoolfactuur of van 

inschrijvingsgelden (zoals voor Tabor X-tra!); 
j. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de school; 
k. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de 

organisatie van de school en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen; 
l. andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling. 
3. De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verder verwerkt op een wijze die verenigbaar 

is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. De verwerking moet toereikend en noodzakelijk zijn 
voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt tenminste rekening gehouden met de 
verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, de gevolgen van de verdere verwerking 
voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

4. Er zijn wettelijke uitzonderingen op het principe ‘verenigbaar’, zoals vermeld in lid 3. De 
verwerkingsverantwoordelijke mag ook verwerken, indien dit noodzakelijk is in het belang van: 
a. de veiligheid van de staat; 
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen; 
d. het toezicht op naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de 

belangen bedoeld onder b en c; 
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 

5. Indien gegevens in een voorkomend geval op basis van een wettelijke uitzondering worden 
gebruikt, zal de verwerkingsverantwoordelijke zich over dat gebruik moeten verantwoorden. 
Hiervoor wordt vastgelegd welke gegevens van welke betrokkene op welke wijze werden 
verwerkt, om welke wettelijke uitzonderingsgrond het ging en wat het specifieke doel voor de 
verwerking was. Op verzoek van de betrokkene zal de verwerkingsverantwoordelijke hier inzicht in 
moeten verschaffen, tenzij het belang van een uitzonderingsgrond zich hiertegen verzet. 

 


