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BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER [Distributie] 

 

Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen het 

onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te 

herleiden zijn tot personen (zoals onderwijsdeelnemers). Onderwijsinstellingen moeten met Verwerkers 

afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter geeft 

onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die Verwerker verleent en welke 

persoonsgegevens de Verwerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, 

waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt.  

Het gebruik van deze Privacybijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de werking 

van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. De Privacybijsluiter is 

een bijlage bij de Modelverwerkersovereenkomst en omvat de Instructies voor de Verwerking van 

Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker. 

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Verwerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze 

gebruik maken van de Privacybijsluiter. Afwijkingen van dit model zijn weliswaar mogelijk, maar dienen 

bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde 

informatie te beschrijven, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als 

volgt genummerd worden: “Bijlage 1A”, “Bijlage 1B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de 

Verwerkersovereenkomst gehecht. 

 

Voor specifieke branches zoals uitgevers, distributeurs en leveranciers van student- en leerling-

administratiesystemen, kunnen specifieke privacybijsluiters worden gemaakt die gebaseerd zijn op dit 

model. Deze specifieke modellen zijn afgestemd door de Initiatiefnemers van het Convenant. De modellen 

zijn te vinden op de website van het Platform: www.edu-k.nl/ibp. 

 

 
A. Algemene informatie 
 

Naam dienst Distributie van digitale leermiddelen 

Naam Bewerker en 
vestigingsgegevens      

Naam en vestigingsgegevens Distributeur 

Beknopte uitleg en werking 
dienst               

Het verwerken van de bestelling en de levering van de digitale 
leermiddelen in het door de Onderwijsinstelling gekozen portaal.  

Link naar Distributeur Website Distributeur 

Doelgroep Onderwijsinstelling in het Voortgezet Onderwijs in Nederland 

Gebruikers De digitale leermiddelen zijn gericht op het gebruik door 
leerlingen, docenten, ict coördinatoren en andere medewerkers 
van onderwijsinstellingen 

 
B. De specifieke diensten 
 
Distributeur maakt een onderscheid tussen verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van 
de aangeboden dienst, en optionele verwerkingen.  
 
Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst: 
 
De Onderwijsinstelling zal voor de contractduur, zoals opgenomen in de looptijd van de Product 
en Diensten overeenkomst, digitale leermiddelen bij Distributeur bestellen en afnemen. In het kader 
van deze Product en Diensten overeenkomst verwerkt Distributeur persoonsgegevens (van leerlingen 
en contactpersonen van de Onderwijsinstelling) bij de distributie (het bestellen en leveren) van 
bestelde digitale leermiddelen. 
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Bij de distributie van digitale leermiddelen vinden de volgende verwerkingen van persoonsgegevens 
plaats, die volgen uit het doel van de verwerking: 

 het verwerken van de bestelling door of voor de leerlingen van de onderwijsinstellingen; 

 de uitvoering van het pre-match proces (= het koppelen van de identiteit van de gebruiker in 
de Elektronische LeerOmgeving (ELO) aan de identiteit van de besteller); 

 het verstrekken van rapportages aan de Onderwijsinstelling over de voortgang van de 
leveringen van de bestelde digitale leermiddelen;     

 het specificeren (= het daadwerkelijk koppelen aan de identiteit van de gebruiker) van digitale 
leermiddelen ten behoeve van het toegangsproces bij de uitgever van het digitale leermiddel; 

 het klaarzetten van de SSO-URL-link van het digitale leermiddel, zodat deze link kan worden 
geplaatst in de ELO;  

 het verlenen van support door het monitoren en verhelpen van eventuele storingen bij de 
levering en gebruik van het digitale leermiddel , daarbij wordt ook contact onderhouden met 
de contactpersonen van de onderwijsinstelling. 
 

Optionele verwerkingen in opdracht van de Onderwijsinstelling: 
Geen 

 

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens 

Verwerker is leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit Leermiddelen en 

Toetsen. De volgende mogelijke doelstellingen van gegevensverwerking in het kader van deze 

producten en diensten van toepassing (zie convenant art 5.1 b, d en e): 

5.1. b. het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform 

de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier; 

5.1. d. de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het 

voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale 

Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens. 

5.1. e. de continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de afspraken 

die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren 

van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na 

geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning; 
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D. Categorieën en soorten persoonsgegevens  

 
Voor het bestellen van en het leveren van digitale leermiddelen worden door Distributeur altijd de 
volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 
 

Doel verwerking I. 

Het geleverd 

krijgen danwel in 

gebruik kunnen 

nemen van digitale 

leermiddelen 

II. 

Het specificeren  

van digitale 

leermiddelen ten 

behoeve van 

autorisatie door 

uitgever  

III. 

 Het leveren van 

support en 

monitoring van 

beschikbaarheid 

van 

onderwijsmiddelen  

Proces bestellen 
 pre match 

specificeren leveren link met 

SSO-URL + 

monitoring 

Persoonsgegevens Voor gebruik 

Distributeur,  

school en Edu-iX   

Voor gebruik 

Distributeur, Edu-iX 

en uitgevers 

Voor gebruik 

Distributeur  

en Edu-iX 

Voornaam    

Tussenvoegsel    

Achternaam    

Postcode    

Huisnummer  

(optioneel) 

   

Woonplaats    

Geslacht (optioneel)    

Geboortedatum 

(optioneel) 

   

E-mailadres 

(optioneel) 

   

Telefoonnummer 

(optioneel) 

   

Besteller-ID *    

GebruikerSchool-ID 

** (optioneel) 

   

ECK-ID (optioneel)    

 
Distributeur verstrekt de in de tabel genoemde persoonsgegevens aan de betreffende, in de tabel 
genoemde, partijen. Onderwijsinstelling bepaalt, eventueel in samenspraak met haar leverancier van 
digitale onderwijsdiensten (ELO-leverancier), welke van deze persoonsgegevens worden verwerkt om 
distributie van digitale onderwijsmiddelen te realiseren.  
Bij het gebruik van een digitaal leermiddel vinden eventueel additionele verwerkingen van  
persoonsgegevens plaats. Hiervoor dient de Onderwijsinstelling passende afspraken te maken met 
de uitgever van het digitale leermiddel. 
Elk digitaal leermiddel heeft in beginsel een Privacy Bijsluiter waarin staat vermeld welke  
persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van het digitale leermiddel.  
Distributeur verstrekt ieder jaar, op het moment van het opstellen van de leermiddelenlijsten, 
informatie aan de Onderwijsinstelling over de Privacy Bijsluiters van de door de Onderwijsinstelling 
gewenste digitale leermiddelen. Deze Privacy Bijsluiters zijn opgesteld door de desbetreffende 
uitgevers van de digitale leermiddelen en hierin is informatie opgenomen over de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het digitale leermiddel.  
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Distributeur verwerkt zelf geen persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale  
leermiddelen. 
 
 
Monitoring 
 
Centrale Registratie (CR)  
• Om de toegang tot digitale leermiddelen goed te kunnen regelen is er een centrale registratie 

beschikbaar waar per school beschreven staat hoe deze is georganiseerd en op welke wijze (welke 
ELO bijvoorbeeld) deze zijn gebruikers toegang wil verlenen tot de digitale leermiddelen.  

• Het gaat hierbij om de sBDL (stichting Beter Digitaal Leren) Coördinator, de ELO beheerder, de 
uitleverkeuze, de Portaal-IDP die de school gekozen heeft en de URL van de ELO. Dit leidt tot de 
aanmaak van een CR registratie.  

• Om in het leveringsproces er zeker van te kunnen zijn dat er een identieke en unieke 
schoolaanduiding wordt gebruikt bij het plaatsen van tegoeden in een Licentiekantoor (LiKa) 
worden de relevante gegevens gedeeld met de licentiekantoren van de uitgevers die werken 
volgens de sBDL ketenafspraken ten behoeve van specificatie van persoons- en schooltegoeden 
en het kunnen verlenen van support.  

 
De volgende gegevens worden verwerkt: 
• Persoonsgegevens Coördinator Directe Toegang school 

• naam (= voorletter, achternaam), rol, email-adres en telefoonnummer 
• nodig voor uitvraag uitleverkeuze; verstrekken activatiecodes docentenmateriaal en geven 

van support directe toegang door sBDL uitgevers en distributeurs 
• distributeur vraagt deze gegevens via mail uit per school (klant) en plaatst deze in zijn eigen 

systeem 
• distributeur registreert van de school waar hij aan levert registratiegegevens van de school 

en diens contactpersoon DT (Digitale Toegang) in de CR-module. 
• Persoonsgegevens ICT-coördinator/ELO-beheerder school  

• naam (=voorletter, achternaam), rol, email-adres, telefoonnummer 
• nodig voor het geven van support door de distributeur 
• de Coördinator Directe Toegang wordt benaderd vanuit de CR, middels een mail van de 

distributeur, om deze gegevens aan te leveren in de CR module tijdens de uitleverkeuze en 
daarna te controleren  

• Technische configuratie school (inclusief uitleverkeuze) 
• portaal, idp en uitleverkeuze  
• de Coördinator Directe Toegang wordt benaderd vanuit de CR-module, middels een 

mail van de distributeur, om deze gegevens aan te leveren in de CR-module tijdens de 
uitleverkeuze en daarna te controleren  

 
Centrale Melding Registratie (CMR) 
In het kader van support activiteiten kunnen persoonsgegevens zoals aangegeven in kolom III (zie tabel 
blz 16) worden geregistreerd. 
 

Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de laatste transactie is afgehandeld. 

 

E. Opslag Verwerking Persoonsgegevens:  

Opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens vindt plaats in Nederland.  

 

F. Subverwerkers 

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst een 

algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Verwerker heeft het 

recht gebruik te gaan maken van andere Subverwerkers, mits daarvan voorafgaand mededeling wordt 
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gedaan aan Onderwijsinstelling, en Onderwijsinstelling daartegen bezwaar kan maken binnen een 

redelijke periode.  

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende 

Subverwerkers:  

 

• Stichting Edu-iX, als uitvoeringsorganisatie van Distributeur. Stichting Edu-iX verwerkt 
persoonsgegevens in het kader van het leveren van digitale onderwijsmiddelen, het verlenen 
van support en monitoring van beschikbaarheid van onderwijsmiddelen.  

• Hostingpartijen van Distributeur, die de systemen van Distributeur beheren. 
• Andere partijen die worden ingeschakeld om opdracht zoals verstrekt door Opdrachtgever uit te 

kunnen voeren (specifiek te maken voor iedere Distributeur) 

 

Opmerking: indien de Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt wordt apart opgave gedaan 

van de landen waar de Persoonsgegevens worden verwerkt én op welke wijze is gewaarborgd dat de 

gegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.  

 

G. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, kunt u 

terecht bij: [contactgegevens].  

 

H. Versie  

Versie 3.0, april 2018 

 
Deze Privacybijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale 
Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad de 
verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://www.privacyconvenant.nl 

  

http://ww.privacyconvenant.nl/



