Uw inzagerecht
In het kader van de Europese Privacy wetgeving hebben personen recht op inzage van de hun persoonsgegevens.
Dit is geregeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er hoeft geen reden
gegeven te worden voor een inzageverzoek.
Het recht op inzage betreft alleen inzage in eigen gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen.
Gebruiken medewerkers van het Altena College persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje, dan
vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht. Worden deze echter opgeslagen in een dossier of worden
deze gegevens ook aan anderen verstrekt dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze
aantekeningen.
Wilt u inzage in persoonsgegevens die de school heeft opgeslagen van u, dan kunt u hiervoor schriftelijk, per
brief of e-mail, om inzage vragen. Een voorbeeldbrief vind u hieronder. Deze kunt u mailen naar:
meldpuntdataprivacy@altenacollege.nl of sturen naar:
Altena College
t.a.v. Meldpunt dataprivacy
Rijksstraatweg 153
4254 XD Sleeuwijk

Voorbeeldbrief
Verzoek om inzage persoonsgegevens
Geachte […]
Met verwijzing naar artikel 15 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen vier weken van u
weten of het Altena College mijn gegevens verwerkt. Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een
overzicht van de gegevens te geven. Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de
verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.
Hoogachtend,
[naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Antwoord op inzageverzoek
Het Altena College zal binnen een maand schriftelijk of per e-mail reageren op uw inzageverzoek. Bij complexe
of omvangrijke verzoeken kan die termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.
Het Altena College zal u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld een overzicht zijn
van de persoonsgegevens die van u worden verzameld en wat die precies zijn, of een kopie van het document
waarin de persoonsgegevens staan opgenomen. Met het afschrift dat u ontvangt, moet u in ieder geval kunnen
controleren of uw gegevens kloppen en of de school uw gegevens op de juiste manier verwerkt.
Heeft het Altena College persoonlijke gegevens die niet ter zake doen? Of gebruikt de school uw gegevens
misschien in strijd met de wet? Met het afschrift dat u ontvangt, kunt u om rectificatie of verwijdering van uw
gegevens vragen. Het Meldpunt dataprivacy van het Altena College zal u informeren over voortgang van de
verzochte verwijdering of rectificatie. Mocht de school niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan zal zij dit met
redenen moeten omkleden.
Naast het overzicht van uw persoonsgegevens, zal het Altena College u ook informeren over:






het doel waarvoor de school de gegevens gebruikt;
welke soorten gegevens de school voor dit doel gebruikt;
welke organisaties of soorten organisaties de gegevens ontvangen;
hoe de school aan uw gegevens is gekomen.

Weigeren inzageverzoek
Alleen bij uitzondering mag het Altena College verzoeken weigeren, met name als het gaat om herhaalde
verzoeken. De school mag u op grond van artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) in bepaalde gevallen inzage in uw gegevens weigeren. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is
voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten en vrijheden
van anderen te beschermen.
De school kan u gedeeltelijk inzage weigeren, bijvoorbeeld om informatie in het dossier af te schermen die over
iemand anders gaat.
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