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Register van verwerkingen organisatie  
 

Naam Onderwijsstichting KempenKind 
Van Directie/Verwerkingsverantwoordelijke 
Aan Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Veiligheidsfunctionaris/consulent  
Betreft Register van verwerkingsactiviteiten   
Document YSNS 33068 - Revisie 3.1  – 09-04-2019 

 
1. Algemene contactgegevens 
Noteer de contactgegevens van uw organisatie en uw vertegenwoordiger. 

Organisatie  

Naam Onderwijsstichting KempenKind 

Adres Mortel 1 

Plaats Eersel 

Land Nederland 

  
 

Vertegenwoordiger   

Naam Maaike Jacobs 

Adres Scheerlingstraat 5 

Plaats Vught 

Land Nederland 

  
 

2. Welke (privacy)gevoelige gegevens worden verwerkt? 
 

De volledige beschrijving van alle onafhankelijke verwerkers van de organisatie zijn te raadplegen in YSNS-
33069-nl - Rev. 3.0 - Bijlage op register van verwerkingsactiviteiten (addendum). Hecht deze specificatie te allen 
tijde aan dit hoofddocument. 

2.1. Organisatie 
Vink JA of NEE aan. 

Financiële- en organisatiegegevens JA NEE 

Balans/winst- en verliesrekening √  

Bank- en betaalgegevens √  

Salarisadministratie √  

Bedrijfsprocessen √  
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Productiemethoden  √ 

Octrooien en patenten  √ 

Overeenkomsten, contracten, etc. √  

Belastingdienst  √  

Subsidies  √  

Overheid  √  
 

2.2. Personeelsadministratie 
Vink JA of NEE aan. 

Personeelsgegevens JA NEE 

Personeel/medewerkersgegevens √  

Personeelsbeoordelingssysteem  √  

Sollicitantengegevens √  

Ontslag- en uitkeringsgegevens √  

Pensioen en vervroegde uittreding  √  
 

Overige personeelsgegevens JA NEE 

NAW-gegevens  √  

Geboortedatum en -plaats  √  

Financiële gegevens  √  

Privé telefoon/e-mail √  

Identiteitsgegevens (paspoort, rijbewijs, BSN, Rijksregisternummer etc.) √  
 

Bijzondere personeelsgegevens JA NEE 

Godsdienst of levensovertuiging   √ 

Etnische achtergrond  √ 

Nationaliteit √  

Seksuele leven/voorkeur  √ 

Politieke voorkeur  √ 

Gezondheid/medische gegevens  √  

Vakbondslid   √ 

Demografische klasse/indeling   √ 

Strafrechtelijk verleden √  
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2.3. Leveranciers 
Vink JA of NEE aan. 

Leveranciers JA NEE 

Bank- en betaalgegevens  √  

Inkoopgegevens  √  

Leveranciersbestanden (NAW) √  

Inkoopinformatiesysteem (IIS) √  

Inkoopplannen  √  

Inkoopvoorwaarden √  

 

2.4. ICT en beveiligingstoepassingen 
Vink JA of NEE aan. 

ICT- en beveiligingstoepassingen JA NEE 

Inlogaccounts medewerkers/collega’s √  

Toegangsaccounts ICT netwerk  √  

Toegangsaccounts inbraakbeveiliging  √  

(Software) licentieovereenkomsten √  

Pasjessysteem/kaart-managementsysteem   √ 

Toegangscontrole huisvesting  √ 

Presentie/absentieregistratiesysteem √  

Office 365 accounts  √  

Beeld- en fotomateriaal via intranet, website, nieuwsbrieven, sociale media, etc..  √  

Cameratoezicht  √ 

Biometrische gegevens bijvoorbeeld voor de toegangsbeveiliging  √ 

Persoonsgegevens gekoppeld aan IP-adressen, Mac-adressen, cookies, etc. √  

Beperking (filteren), controle en rapportage computer- en internetgebruik 
medewerkers  √ 

Monitoren en rapportage van computer-, ICT netwerk- en website gerelateerde 
activiteiten   √ 

 

2.5. Dienstverlening en registratie 
Vink JA of NEE aan. 

Dienstverlening en registratie JA NEE 

Aansluitgegevens gas, water, elektra, telecommunicatie (ook mobile) en 
abonnement(en) √  

Marktonderzoek, websitebezoek, websiteaankoop, cookies, etc. √  
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2.6. Leerling gegevens 
(Uitsluitend voor scholen) Vink JA of NEE aan. 

Algemeen JA NEE 

NAW gegevens  √  

Geboortedatum en -plaats √  

Nationaliteit  √  

Financiële gegevens ouders/leerlingen √  

Wettelijke vertegenwoordiger √  

Aard en verloop studieresultaten √  

Studieadvies  √  

Inlogaccounts √  

Rapportage naar vervolgonderwijs √  

Leerlingen volgsysteem (LVS) √  

Leerling administratiesysteem (LAS) √  

Elektronische Leeromgeving (ELO) √  

Pasjessysteem/kaartmanagementsysteem  √ 

Presentie/absentieregistratiesysteem  √  

Office 365 accounts √  

Systemen educatieve uitgeverijen √  
 

Bijzondere leerling gegevens JA NEE 

Godsdienst of levensovertuiging   √ 

Etnische achtergrond √  

Seksuele leven/voorkeur  √ 

Gezondheid/medische gegevens  √  

Demografische klasse/indeling  √  

Schoolbegeleidingsdienst/schoolmaatschappelijk werk  √  

Acties rondom de leerling  √  

Specifiek schoolgegevens (vb. mentor en/of zorgcoördinator) √  

Informatie inzake pesten √  

Informatie inzake hulpverleningscontracten/overeenkomst √  

Extern aangemelde informatie inzake begeleiding √  
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3. Heeft de organisatie een algemene beschrijving van de genomen organisatorische- en 
technische beveiligingsmaatregelen? 

Vink JA of NEE aan  

Geregistreerde categorieën van verwerkingen JA NEE 

2.1. Organisatie √  

2.2. Personeelsadministratie √  

2.3. Leveranciers √  

2.4. ICT en beveiligingstoepassingen √  

2.5. Dienstverlening en registratie √  

2.6. Gegevens leerlingen √  
 

De specifieke beschrijving van genomen technische- en organisatorische maatregelen per verwerking is een 
onderdeel van YSNS-33069-nl - Rev. 3.0 - Bijlage op register van verwerkingsactiviteiten (addendum). Hecht deze 
specificatie te allen tijde aan dit hoofddocument. 

 

 

Gebruik van dit document 

Het geheel of gedeeltelijk gebruik van document register van verwerkingsactiviteiten is uitsluitend toegestaan door de rechtmatige 
licentienemer van YourSafetynet school+. De inhoud van document register van verwerkingsactiviteiten is beschermd door copyright © 
waardoor het niet is toegestaan om document register van verwerkingsactiviteiten: 

• te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei wijze zonder nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Media Security Networks BV 

• te gebruiken indien de huidige licentieovereenkomst van YourSafetynet school+ is vervallen  
 

Document register van verwerkingsactiviteiten is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Regel- en wetgeving zijn voortdurend aan 
verandering onderhevig waardoor Media Security Networks BV niet kan instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Media Security 
Networks BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen die 
op basis van document register van verwerkingsactiviteiten zijn genomen. 
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