BIJLAGE 1B: PRIVACY BIJSLUITER TBV SCHOOL- EN LEERLING INFORMATIEMIDDELEN
PRIVACY BIJSLUITER Boom testcentrum
A. Algemene informatie
Naam product en/of dienst

: Boom testcentrum

Naam Bewerker en vestigingsgegevens

: Boom uitgevers Amsterdam,
Prinsengracht 747-751, Amsterdam

Beknopte uitleg en werking product en dienst

: Online applicatie om tests, toetsen en
vragenlijsten af te nemen, te scoren, te normeren
en te rapporteren op individueel niveau en
groepsniveau.

Link naar uitgever en/of productpagina

: www.boomtestcentrum.nl /
www.boomuitgeversamsterdam.nl

Doelgroep (zoals PO/VO, onderbouw/bovenbouw)

: PO, VO, MBO

Gebruikers

: leerlingen, docenten

Bewerker is aangesloten bij

: Convenant 1 en 2

B. Categorieën en soorten persoonsgegevens
B1. Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens:
In het kader van Boom testcentrum worden de volgende (categorieën van) Persoonsgegevens verwerkt:



□
□
□

□
□
□

□

a. contactgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
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, deelnemers of
studenten;
e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene;
f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, 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 inschrijvingsgelden, school- en
lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
j. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van leerlingen tijdens activiteiten van de instelling of het
instituut;
k. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie
van het instituut of de instelling 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 andere wet.

B2. Eventuele optionele Persoonsgegevens (die worden niet standaard gevraagd en opgeslagen):


NVT

B3. Soorten van gegevens (zoals bijzondere gegevens, of financiële gegevens):
Binnen Boom testcentrum worden geen bijzondere Persoonsgegevens in de zin van artikel 16 WBP
Verwerkt. Indien er bijzondere Persoonsgegevens worden Verwerkt, gaat het om de volgende
Persoonsgegevens, betreffende:
iemands godsdienst of levensovertuiging
iemands ras
iemands politieke gezindheid
iemands gezondheid
iemands seksuele leven
het lidmaatschap van een vakvereniging
strafrechtelijke persoonsgegevens
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar
aanleiding van dat gedrag.

□
□
□
□
□
□
□
□

C. De specifieke diensten en doeleinden waaronder de Verwerking plaatsvindt

□
□

□
□
□
□

□

□

A. De organisatie, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden en volgen van leerlingen of het
geven van studieadviezen.
B. Communicatie met leerlingen en ouders via uiteenlopende communicatiekanalen zoals een website.
C. Financieel beheer.
D. Monitoring en verantwoording.
E. Het verkrijgen van toegang - waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie - tot externe
informatiesystemen, zoals tot Digitale Onderwijsmiddelen.
F. De continuïteit en goede werking van het School- en Leerlinginformatiemiddel conform de afspraken
die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de leverancier.
G. Het behandelen van geschillen.
H. De beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van
inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het School- en Leerling Informatie Middel,
Verwerkte Persoonsgegevens.
I. De uitvoering of toepassing van een andere wet, waaronder het beschikbaar stellen van gegevens
voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan School
en Leerling Informatie Middelen .
J. Het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden beschikbaar kunnen stellen
van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.

C1: Basis- en optionele modules
Hieronder wordt per categorie Persoonsgegeven aangegeven, voor welke functie en binnen welke module
dit Persoonsgegeven in het kader van Boom testcentrum wordt verwerkt en op grond van welk van de
hierboven genoemde doeleinden dit gebeurt:
Categorie Persoonsgegeven (a t/m l): a en c
Afgenomen module

Ja/Nee

Functie

Productpagina

Doeleinde

(bv.
basis/basis+/uitgebreid)

(afhankelijk van
afname in te

(bv. aanmelding,
groepsindeling,
handelingsplan)

(verwijzing naar
betreffende pagina/
paragraaf in product)

(A t/m J)

vullen)
Beheermodule

Ja

Aanmelding,
groepsindeling

Boomtestcentrum.nl

A, D

Testafnamemodule

Ja

Keuze juiste
normering

Boomtestcentrum.nl

A, D

Categorie Persoonsgegeven (a t/m l): b en k
Afgenomen module:

Ja/Nee

Functie

Productpagina

Doeleinde

(bv.
basis/basis+/uitgebreid)

(afhankelijk van
afname in te

(bv. aanmelding,
groepsindeling,
handelingsplan)

(verwijzing naar
betreffende pagina/
paragraaf in product)

(A t/m J)

vullen)
Beheermodule

Ja

Aanmelding,
groepsindeling

Boomtestcentrum.nl

A, D

Categorie Persoonsgegeven (a t/m l): g
Afgenomen module:

Ja/Nee

Functie

Productpagina

Doeleinde

(bv.
basis/basis+/uitgebreid)

(afhankelijk van
afname in te

(bv. aanmelding,
groepsindeling,
handelingsplan)

(verwijzing naar
betreffende pagina/
paragraaf in product)

(A t/m J)

vullen)
Testafnamemodule

Ja

Keuze juiste
normering

Boomtestcentrum.nl

A, D

Voor alle hierboven genoemde categorieën Persoonsgegevens geldt dat deze tevens worden Verwerkt ten
behoeve van doeleinde F (back-ups, onderhoud en ondersteuning).
C2: Activatie optionele verwerkingen door feitelijk gebruik
Afhankelijk van de afname/het gebruik van de Onderwijsinstelling, vinden binnen Boom testcentrum
Verwerkingen plaats ten behoeve van:
 A. De organisatie, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden en volgen van leerlingen of het
geven van studieadviezen.
 D. Monitoring en verantwoording.

D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:
Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage 2 bij de
Bewerkersovereenkomst.

E. Subbewerkers
Bewerker maakt voor dienst/product gebruik van de volgende Subbewerkers:
Ambrac, programmeur van de software
Itass, hosting van de website
Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens: Nederland

F. Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, kunt u
terecht bij:
Klantenservice Boom uitgevers Amsterdam, klantenservice@boomtestuitgevers.nl .

G. Versie
1.0
17 december 2015

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant School en
Leerling Informatie Middelen, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de Vereniging Digitale Onderwijs
dienstverleners (vDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Meer informatie hierover
vindt u hier: www.privacyconvenant.nl.

