10. Rechten van betrokkenen
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG diverse rechten aan betrokkene.
De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen onze scholengroep, zijnde de verwerkingsverantwoordelijke.
De betrokkene heeft:
•
het recht op informatie over de verwerkingen;
•
het recht op inzage in zijn gegevens;
•
het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
•
het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
•
het recht op beperking van de gegevensverwerking;
•
het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
•
het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
•
het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Aan deze rechten zijn voorwaarden verbonden die nader in de AVG zijn uitgewerkt. Te denken is bijvoorbeeld
aan termijnen, vormvereisten, beperkingen e.d.
Op hoofdlijnen gaat het om het recht op:
•
Inzage
•
Correctie
• Verwijdering
Inzage
Iedere betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die van hem verzameld zijn in te zien. Een
betrokkene mag daarom met redelijke tussenpozen aan ons vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens van
hem/ haar worden verwerkt. Wij zijn verplicht om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken en de beschikbare
informatie te verstrekken.
Correctie
De persoonsgegevens die wij verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Toch kan het voorkomen dat wij
persoonsgegevens verwerken die niet (meer) kloppen. De betrokkene heeft dan het recht ons op te dragen
deze gegevens te corrigeren en aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn.
Verwijdering
Onder bepaalde omstandigheden hebben betrokkenen het recht om hun gegevens door de
verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen. Bijvoorbeeld in het geval dat de persoonsgegevens niet
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of de betrokkene trekt zijn toestemming voor
het verwerken in. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht is met name in
het leven geroepen zodat mensen op het internet niet voor altijd met hun verleden worden geconfronteerd.

