
  

  

SAMENWERKEN    AAN   BETER   ONDERWIJS   

Privacy   statement   
Dit   privacy   statement   is   van   toepassing   op   de   ‘videovergaderingen’   functionaliteiten   in   onze   

oudergesprekken   planner.   

Hoe   we   jouw   data   gebruiken   

We   gebruiken   je   data   om   je   in   staat   te   stellen:   

● Videovergadering-links   toe   te   voegen   aan   tijdsloten   

● Deze   links   eenvoudig   te   delen   met   ouders/verzorgers   

We   doen   dit   door   evenementen   aan   te   maken   in   jouw   Google   /   Microsoft   account   en   de   

bijbehorende   videovergadering-links   te   delen   met   de   ouders/verzorgers   behorende   bij   een   

tijdslot.   

Lees   verder   om   per   provider   (Google   of   Microsoft)   te   lezen   hoe   we   toegang   krijgen   tot   jouw   

gegevens,   hoe   we   deze   opslaan   en   hoe   we   deze   delen.   

Wanneer   je   een   Google   account   koppelt     

Hoe   we   toegang   hebben   tot   je   gegevens   

Wanneer   je   videovergaderingen   toevoegt   aan   tijdsloten   hebben   we   toegang   tot   de   volgende   

gegevens:   

● We   hebben   toegang   tot   je   Google   Account   en   maken   een   Google   Calendar   evenement   

aan.   

● We   halen   het   ID   en   de   Google   Meet   link   op   die   bij   het   evenement   horen.   

● We   lezen   geen   andere   evenementen   in   je   kalender   uit.   

Hoe   we   je   gegevens   opslaan   

● Informatie   over   je   Google   inlog   is   niet   centraal   opgeslagen,   maar   is   alleen   opgeslagen   

in   je   browser   in   een   cookie.   

● Google   Calendar   evenement   ID,   evenement   eigenaar   en   Google   Meet   link   worden   

centraal   versleuteld   opgeslagen   in   onze   database.   

Hoe   we   je   gegevens   delen   

● Ouders   /   verzorgers   kunnen   de   Google   Meet   link   zien   die   hoort   bij   het   tijdslot   dat   zij   

hebben   gekozen   of   toegewezen   gekregen.   
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● Je   collega’s   kunnen   zien   dat   jouw   Google   account   is   gebruikt   om   de   

videovergaderingen   toe   te   voegen   aan   de   tijdsloten.   Zo   kunnen   ze   eventueel   contact   

met   je   opnemen   als   er   wijzigingen   nodig   zijn.   

● Je   gegevens   worden   niet   met   derden   gedeeld   anders   dan   voor   bovenstaande.   

  

Wanneer   je   een   Microsoft   Account   koppelt.   

Hoe   we   toegang   hebben   tot   je   gegevens   

Wanneer   je   videovergaderingen   toevoegt   aan   tijdsloten   hebben   we   toegang   tot   de   volgende   

gegevens:   

● We   hebben   toegang   tot   je   Microsoft   account   en   maken   een   Teams   vergadering   aan.   

● We   halen   het   ID   en   de   link   op   die   bij   de   vergadering   horen.   

● We   lezen   geen   andere   evenementen   in   je   kalender   uit.   

Hoe   we   je   gegevens   opslaan   

● Informatie   over   je   Microsoft   inlog   is   niet   centraal   opgeslagen,   maar   is   alleen   

opgeslagen   in   je   browser   in   een   cookie.   

● Microsoft   Teams   vergadering   ID,   eigenaar   en   link   worden   centraal   versleuteld   

opgeslagen   in   onze   database.   

Hoe   we   je   gegevens   delen   

● Ouders   /   verzorgers   kunnen   de   Teams   link   zien   die   hoort   bij   het   tijdslot   dat   zij   hebben   

gekozen   of   toegewezen   gekregen.   

● Je   collega’s   kunnen   zien   dat   jouw   Microsoft   account   is   gebruikt   om   de   

videovergaderingen   toe   te   voegen   aan   de   tijdsloten.   Zo   kunnen   ze   eventueel   contact   

met   je   opnemen   als   er   wijzigingen   nodig   zijn.   

● Je   gegevens   worden   niet   met   derden   gedeeld   anders   dan   voor   bovenstaande   

Vragen?   

Heb   je   nog   vragen   over   bovenstaande,   neem   dan   contact   met   ons   op   via   

privacy@socialschools.nl   
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