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Bijlage 1: Appwel informatie privacywetgeving 

 

Hogeschool PXL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het doel 

van dit project is tweeledig. Enerzijds worden de data door de onderzoekers van de Hogeschool PXL gebruikt 

om statistische analyses op te doen en anderzijds kan de leerlingcoördinator met de resultaten van de 

vragenlijsten uit het project, indien de leerling dit wenst, de leerling begeleiden in het verhogen van het 

welbevinden van de leerling.  

Enkel de volgende persoonsgegevens over de leerling zullen worden verzameld: naam, voornaam, 

geboortedatum, geslacht, school en de antwoorden op de vragenlijst. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor bovenvermelde onderzoeksdoeleinden en voor het 

desgewenst verstrekken van informatie aan ouders en/of leerlingen over de resultaten van het onderzoek. De 

rechtsgrond waarop dit gebeurd is de toestemming van de leerling of zijn/haar ouders. PXL kan de 

betrokkenen desgevallend ook uitnodigingen sturen voor vervolgonderzoek of deelname aan andere 

onderzoeksprojecten, waarvoor we PXL zich baseert op gerechtvaardigd belang.  

Verder kunnen ook bepaalde medewerkers van onze IT dienstverlener toegang hebben voor specifieke taken, 

met name de uitoefening van de rechten van de leerling. De gegevens zullen op school bewaard worden tot 

de leerling uitgeschreven wordt. Op de beveiligde server van de Hogeschool PXL zullen de gegevens 

maximaal 10 jaar bewaard worden.  

Bovendien verklaart de ouder alle nodige uitleg te hebben gekregen en te hebben begrepen, en tevens het 

kind/ de leerling afdoende te hebben geïnformeerd, over het doeleinde van dit onderzoek, de aard van de 

vragen, taken, opdrachten van dit onderzoek, evenals omtrent de gegevens die in het kader van dit onderzoek 

zullen worden verwerkt, en dat de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen.  

De ouder verklaart op de hoogte te zijn van het recht om de voormelde toestemming te allen tijde in te trekken 

en van de mogelijkheid om de deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten en dit zonder 

opgave van redenen. Dit kan via de kanalen hieronder vermeld. Indien de ouder de deelname stopzet, heeft 

dit op geen enkele wijze nadelige gevolgen voor de leerling of de ouder. Al dan niet deelname aan dit 

onderzoek zal niet interfereren met de evaluatie van de leerling op school.  Alle rechten van de deelnemers 

kunnen nagelezen worden in de privacyverklaring in de app.  

De ouder is ervan op de hoogte gebracht dat, op aanvraag, een samenvatting van de onderzoeksbevindingen 

kan worden verkregen, en dat voor alle verdere informatie, contact kan worden opgenomen met PXL via de 

volgende kanalen: 

● e-mail: info@appwel.be, 

● e-mail ‘data protection officer’ (DPO): dpo@bdo.be  

● per gewone post: PXL Education, Hanne Luts, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt 

U heeft eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie 

hieromtrent kan worden teruggevonden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 
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