PRIVACY STATEMENT
laatst gewijzigd - 9 augustus 2019
We vinden het enorm belangrijk dat de persoonsgegevens van jou (en de
kinderen) op een veilige en zorgvuldige manier gebruikt worden. Daarom maken
we gebruik van de Model Verwerkersovereenkomst 3.0 die bij het Convenant
Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy hoort.
Dit privacy statement bevat informatie over de verwerking van jouw
persoonsgegevens door school, schoolbestuur of kinderopvangorganisatie
binnen de Mevolution webapp. In de volgende onderwerpen leggen we je uit hoe
de school, het schoolbestuur of de kinderopvangorganisatie je
persoonsgegevens gebruikt en hoe wij die beveiligen:
1. Inleiding
2. Doel van verwerking
3. Verwerkte gegevens
4. Beveiliging van persoonsgegevens
5. Procedure bij beveiligingsincidenten
6. Recht op inzage, wijziging en vergetelheid
7. Vragen?
1. Inleiding
Mevolution verwerkt persoonsgegevens namens jouw school, jouw
schoolbestuur of jouw kinderopvangorganisatie. Daarnaast kan jij zelf
persoonsgegevens invullen in onze applicaties. Ter waarborging van de juiste
verwerking van de gegevens heeft Mevolution een verwerkersovereenkomst
gesloten met jouw school, jouw schoolbestuur of jouw kinderopvangorganisatie,
zodat alle verwerkingen die wij doen zijn goedgekeurd. Daarnaast hebben wij dit
privacy statement opgesteld zodat jij weet:
•

Welke (persoons)gegevens er van jou en/of de kinderen verwerkt worden
namens school, schoolbestuur of kinderopvangorganisatie door
Mevolution, met welk doel deze gegevens verwerkt worden, hoe en door
wie de gegevens gebruikt worden binnen Mevolution.

•

De technische en organisatorische maatregelen die misbruik van
persoonsgegevens voorkomen.

•

De procedures om misbruik van persoonsgegevens te rapporteren.

Voor meer informatie kunt je terecht bij je school, schoolbestuur of
kinderopvangorganisatie. Onderstaand vind je een korte samenvatting van de
afspraken tussen Mevolution en je school, schoolbestuur of
kinderopvangorganisatie en informatie over het gebruik van je
persoonsgegevens en de rechten die je hebt om deze in te zien of te (laten)
wijzigen of verwijderen.
2. Doel van verwerking
Je school, schoolbestuur of kinderopvangorganisatie heeft als doel voor het
verwerken van persoonsgegevens om ontwikkeling van kinderen en/of
professionals te faciliteren en in beeld te brengen.
Gebruikers van Mevolution kunnen door middel van tekst, beeld, video, links hun
ontwikkeling in beeld brengen. Deze zogenaamde multimediale leerbewijzen
kunnen worden gekoppeld aan een competentieprofiel en aan waarden in een
zogenaamde WaardeRing. Op een multimediaal leerbewijs kan 360 graden
feedback gevraagd worden. ‘Leerbewijzen’ kunnen worden gedeeld in een
community, maar blijven te allen tijde eigendom van de maker. Dus het delen kan
worden gestopt. Een competentie-e-portfolio kan worden beoordeeld door
beoordelaars die namens de organisatie een digitaal certificaat kunnen
verstrekken. Het certificaat voldoet aan de standaard ‘Open Badge” zie
https://openbadges.org.
Gebruikers kunnen de gegevens die ze zelf opnemen dus met anderen delen.
Verwerker faciliteert dat, maar maakt deze gegevens niet toegankelijk voor
anderen. De verwerkingen (opslag, transport en inzage) vinden uitsluitend plaats
voor dit doel.
3. Verwerkte gegevens
MINIMALE GEGEVENS - “PRIVACY BY DESIGN”
We streven ernaar om zo min mogelijke persoonlijke informatie te gebruiken om
je in staat te stellen de volledige functionaliteit van Mevolution te gebruiken. De
minimale set gegevens die nodig is om Mevolution te gebruiken is:
•

Persoonsgegevens medewerker: Naam, werkzaam op welke
school/locatie, naam schoolbestuur/kinderopvangorganisatie waar
medewerker werkzaam is en e-mail adres.

•

Persoonsgegevens kinderen: Naam, groep/schooljaar en welke
school/kinderopvanglocatie.

•

Verkeersgegevens: Voor elke interactie met Mevolution worden een
aantal gegevens gelogd. Dit zijn de geraadpleegde url en het type browser,
en technische gegevens zoals het ip-adres en de tijd die de interactie in
beslag nam.

OPTIONELE GEGEVENS
Naast de minimale gegevens die nodig zijn om Mevolution te gebruiken zijn er
gegevens die optioneel opgeslagen worden
•

Profielfoto - Mevolution biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf een
profielfoto te uploaden. Dit is niet noodzakelijk om Mevolution te
gebruiken, maar vergroot het gebruikersgemak wel.

•

Tekst, foto’s en video’s in Elementen - Mevolution e-portfolio is
gebouwd rondom het idee van het delen van leerbewijzen van
ontwikkeling, zodat anderen daar feedback op kunnen geven. Mevolution
biedt gebruikers dan ook de vrijheid om naar eigen wens foto’s en video’s
te uploaden die inzicht geven in de ontwikkeling van de gebruiker. Het
borgen van de privacy van de afgebeelde personen op deze foto’s en
video’s is aan de gebruiker. Mevolution heeft hier geen zicht op en kan
hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. De gebruiker kan zelf
bepalen of een Element gedeeld wordt (en daarmee zichtbaar voor
anderen) of niet. Ook kan een gebruiker altijd een Element aanpassen,
foto’s, video’s of tekst verwijderen en een geheel Element verwijderen.

4. Beveiliging van en toegang tot persoonsgegevens
Mevolution heeft een aantal technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens te beveiligen en misbruik van
persoonsgegevens te voorkomen. Onderstaand vind je een korte samenvatting
van deze maatregelen:
TECHNISCHE MAATREGELEN
•

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen binnen de Europese Economische
Ruimte (EER).

•

Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen in onze database.

•

Media zoals bestanden, foto’s en video’s zijn versleuteld opgeslagen op
onze fileservers.

•

Het transport van persoonsgegevens is altijd versleuteld via SSL.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
•

Ons personeel heeft geen toegang tot de persoonsgegevens die we
namens je school, schoolbestuur of kinderopvangorganisatie verwerken,
behalve voor support-doeleinden.

•

We ondertekenen een geheimhoudingsverklaring met ons personeel
waarin we afspreken hoe we zorgvuldig omgaan met je
persoonsgegevens.

•

Apparaten gebruikt door ons personeel zijn versleuteld om het risico op
datalekken te minimaliseren.

Mevolution zal de opgeslagen gegevens nooit aan derden verschaffen tenzij
Mevolution door de werking van de wet of verordening hiertoe verplicht is.
5. Procedure bij beveiligingsincidenten
Wanneer wij een beveiligingsincident opmerken of hierop geattendeerd worden
pakken we dit met de hoogste prioriteit op. In de verwerkersovereenkomst met
je school, schoolbestuur of kinderopvangorganisatie is de verdere procedure bij
beveiligingsincidenten vastgelegd.
6. Recht op inzage, wijziging en vergetelheid
Als gebruiker kun je jouw persoonsgegevens die van jou bekend zijn inzien en
meestal ook bewerken via:
•

Je eigen gegevens via “Profiel wijzigen”; hier kun je je naam en wachtwoord
wijzigen.

•

Je profielfoto wijzigen via “Profielfoto wijzigen”.

•

Elementen kun je aanpassen, zowel inhoudelijk als qua zichtbaarheid voor
anderen.

Als gebruiker kun je gebruik maken van je recht op vergetelheid. Wanneer je
gebruik wilt maken van dit recht kun je een mail sturen naar info@mevolution.nl.
Mevolution verwijdert je account en de daarbij horende persoonsgegevens
binnen 30 dagen en stuurt hiervan een bevestiging.

7. Vragen?
We hebben dit privacy statement zorgvuldig opgesteld. Heb je toch vragen, stel
ze dan door een mail te sturen naar info@mevolution.nl.

