
 
 

Zeist, december 2018 

 

Beste medewerkers van de CVO groep, 

Uit de missie en visie van de CVO groep blijkt het grote belang dat gehecht wordt aan het respectvol 

omgaan met elkaar in een veilige omgeving. Dit is ook mede bepalend voor hoe de CVO groep wil 

omgaan met persoonsgegevens van elkaar, leerlingen en ouders. Hiervoor is beleid gemaakt maar 

het daadwerkelijk creëren van een respectvolle en veilige omgang met persoonsgegevens wordt 

door docenten en medewerkers in de dagelijkse praktijk gedaan.  

Daarom zijn er 10 privacygedragsregels opgesteld die richting geven aan hoe de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de CVO groep vorm gegeven wordt in de dagelijkse 

praktijk. Er is daarbij een splitsing gemaakt voor de organisatie als geheel en voor de individuele 

medewerker.  

Om het concreter te maken is daarnaast een lijst bijgevoegd met ‘AVG do’s en dont’s’ met de 

bedoeling om in die dagelijkse praktijk het respectvol en veilig omgaan met persoonsgegevens in te 

kunnen vullen. 

Deze privacygedragsregels en do’s en dont’s zijn een aanvulling op het al eerder gedeelde Privacy 

Reglement en de protocollen (bv. Protocol voor het gebruik van ICT, e-mail & Social Media en 

Protocol voor het gebruik van camera- en videobeelden). Deze documenten vind je op de website 

van de CVO groep. 

Hieronder wordt je gevraagd te tekenen voor het kennisnemen van de documenten. Dit is mede 

noodzakelijk vanuit de eis die de AVG stelt aan het kunnen aantonen dat deze informatie is gedeeld. 

Plan bewust tijd in om deze documenten aandachtig door te lezen. Het creëren van veiligheid en 

respect voor elkaar is immers de verantwoordelijkheid van ons samen en van een ieder persoonlijk.  

Schroom niet om bij inhoudelijke vragen contact op te nemen via fg@cvog.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

S. Poels 

Bestuurder CVO Groep Zuidoost Utrecht 
 

Graaf Adolflaan 4 

3708 XB Zeist 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik verklaar hierbij de documenten ‘privacygedragsregels’ en ‘AVG do & dont’s’ te hebben ontvangen 

en kennis genomen te hebben van de inhoud daarvan.  Ik weet daarnaast waar ik het Privacy 

reglement en de protocollen kan vinden op de website. 

Naam:        Datum:  

Functie:       Handtekening:  

School: 

https://www.cvog.nl/
mailto:fg@cvog.nl

