Beste mevrouw, meneer,
U ontvangt dit bericht, omdat één of meerdere basisscholen die onder uw bestuur
vallen werken met Momento, het overkoepelende resultatendashboard voor
leerkrachten. Wij vinden het belangrijk u te informeren over het volgende.
Aanpassing Privacy-bijsluiter Momento
Met uw bestuur, stichting of school bestaat een verwerkersovereenkomst met
betrekking tot het gebruik van Momento. In de bijlagen bij deze overeenkomst is
gespecificeerd welke persoonsgegevens Momento vastlegt van leerlingen, ICTcoördinatoren, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers.
Wat gaat er veranderen?
Per 1 februari 2019 gaan wij ook het e-mailadres opslaan van leerkrachten en
onderwijsondersteunende medewerkers van de scholen die werken met Momento.
Dat doen wij om de eindgebruikers van Momento nog beter te kunnen
ondersteunen met actuele informatie over de werking van Momento, over de
resultaten die in Momento getoond kunnen worden en over eventuele technische
storingen. Nu sturen we die informatie alleen naar de ICT coördinatoren. Die willen
we vanaf 1 februari ook kunnen sturen naar de andere gebruikers van het
dashboard.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met dit bericht geven we invulling aan de eis die AVG aan ons als verwerker stelt
bij wijzigingen in de overeengekomen verwerkingen. De toevoeging van het
persoonsgegeven dat wij vanaf 1 februari 2019 gaan verwerken is vastgelegd in
een nieuwe versie (1.1 met als datum 1-1-2019) van de bijlagen bij de
verwerkersovereenkomst. Die bijlagen kunt u hier lezen en downloaden. De
verwerkersovereenkomst zelf blijft ongewijzigd.
Moet ik iets doen?
U hoeft niets te doen. De getekende overeenkomst blijft gewoon van kracht, met
twee minimaal aangepaste bijlagen. Alleen in het geval u niet akkoord gaat met
deze wijziging, kunt u dat per e-mail kenbaar maken via info@momento.nl

Antwoorden op veel vragen vindt u op de website bij veelgestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
het Momento team
E info@momento.nl

U ontvangt dit servicebericht, omdat u bij Momento bekend bent als 'ICT-coördinator', van één of meerdere
basisscholen. Bent u niet de juiste of enige persoon die voor uw school het gebruik van methodesoftware regelt?
Deelt u de inhoud van dit bericht dan met de anderen die dit (ook) doen.
Wilt u geen serviceberichten meer ontvangen?

