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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

10 DEC. 2019

Monsieur le Ministre aux Relations 
avec le Parlement

Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne : question parlementaire n° 1426 de Monsieur le Député Sven Clement

Monsieur le Ministre,

J’ai i'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée 

par l'honorable Député Sven Clement.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

29,rue Aldringen 
L-2926 Luxembourg
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Fax (+352) 247-85113
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 10 décembre 2019

Monsieur le Président de la Chambre des 
Députés

19, rue du Marché-aux-Herbes 
L-1728 Luxembourg

Réponse de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse à la 
question parlementaire n* 1426 de Monsieur le Député Sven Clement

De Lëtzebuerger Educatiounsministère huet iwwert de CGIE, an op Demande vun den Enseignanten, 
eng digital an zaitgeméiss Kollaboratiouns- a Léierplattform an der Form vun der Plattform Office365 
agefouert mam Zil, e modernen a securiséierten Austausch vun educationnellen a pedagogeschen 
Informatiounen an Dokumenter vun Enseignanten a Schüler ze erméigiechen. Lëtzebuerg huet sech 
hei un enger Rei aneren europaesche Lanner inspiréiert, déi dëst Instrument hire Schüler an 
Enseignanten och zur Verfügung stellen.

Office365 ass deemno en Instrument fir eng digital Zesummenaarbecht a Kommunikatloun vun 
Enseignanten an Schüler, déi et erméiglecht, de Bildungs- an Erzéiungsoptrag vun der Schou! digital 
ëmzesetzen, ënnert anerem um Niveau vun de Léierprozesser, vun der Verdeeelung an de 
Verbesserunge vun den Hausaufgaben, vun der Kompetenzorientéierung, souwéi vun der 
Ënnerstëtzungvu Schüler duerch méi kleng individualiséiert Léiergruppen.

Ail Benotzer vun der Plattform kritt e Benotzernumm a Passwuert zur Verfügung gestallt mat enger 
Informatioun iwwert de Fonctionnement vun der Plattform (httD://365.education.lu/). 
Zougrëffsrechter fir déi eenzel Benotzer ginn entweeder vun de Benotzer selwer oder vum Besëtzer 
vun engem "Team" gesat, an zwar esou, datt en Austausch vun Dokumenter oder awer eng 
Zesummenaarbecht bannent engem Grupp, z. B. enger Klass oder enger spezifescher Aarbechtsgrupp, 
méiglech sinn. An deem Kader ginn déi néideg minimal Daten (e.A. Numm, Virnumm, Schoul, E-Mail, 
Enseignant/Schüler) vum Benotzer an engem Annuaire op der Plattform gespaichert. Dësen Annuaire 
ass en noutwendegen techneschen Deel vun der Plattform an erméiglecht et der Schoul an den 
Enseignanten, déi néideg Gruppen opzestellen fir hir educationnell a pedagogesch Missioune kënnen 
ze erfëllen.

Weider Detailerzu de Froen si folgend:

Adl)

AN Benotzer vun der Plattform huet Zougrëff op den Annuaire. Wichteg ze bemierken ass, datt 
ëffentlech Sichmaschinnen (Google, Bing, asw. ) keen Zougrëff hunn.
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Ad 2), 3), 4) an 5) betreffend d'Iégal Basis vun dem Traitement vun Daten:

Laut Artikel 6 (1) (e) vum europaeschen Datenschutz-Reglement (Règlement Général sur la Protection 
des Données oder RGDP) ass den Traitement vu perséinlechen Date 'licite' (légal) wann den 
Traitement noutwendeg ass fir d'Ausféierung vun enger Missioun am ëffentlechen Interessi ("mission 
d'intérêt public"). De CGIE stellt d'Office365-Kollaboratiouns- a Léierplattform der 
Schouikommunautéit als digitaalt a geséchert Aarbechtsinstrument am Kader vun senger legaler 
Missioun am ëffentlechen Intérêt vun dem Enseignement zurVerfügung. Den Annuaire vun Office365 
ass Deel vum technesche Fonctionnement vun der Plattform. Deemno ass déi legal Basis am 
Artikel 6 (1) (e) vum RGPD ginn. D'Gesetz iwwer d'Schülerdatebank vum 18. Maerz 2013 ass virun dem 
Aféiere vun der Plattform an virun der neier Reegelung vum RGPD ugeholl ginn.

Ad 6)

Dem Benotzer gëtt e Benotzernumm a Passwuert zur Verfügung gestalK mat enger Informatioun 
iwwert de Fonctionnement vun der Plattform als Kollaboratiouns- a Léierplattform 
(http://365.education.lu/). D'Plattform ass, wéi ail aner Aarbechtsinstrument, net fir de private 
Gebrauch en place gesat ginn. De richtege Gebrauch vu Gruppe lait an der Responsabilitéit vun de 
Benotzer am professionelle Kader, an deem d'Plattform ze gebrauchen ass.

Ad 7)

Den Annuaire erméiglechtet, déi néidegGruppen am Kader vun der Kollaboratiouns- a Léierplattform 
opzestellen. Den CGIE \vaert dëse Punkt av»/er nach eng Kéier am Kontext vun der Datenimpakt- 
Analyse am Kader vum RGPD apalyséieren.

Ad 8)

D'Plattform Office365 gouf agefouert am Joer 2016, als Remplacement vun der Plattform "mySchool!" 
déi zënter 2001 online war an e Virreider vun der Digitalisatioun vum Enseignement zu Lëtzebuerg 
war. D'CNPD ass iwwert d'Aféierung vun der Office365 Plattform informéiert ginn a si gëtt och nach 
eng Kéier am Kader vun der Datenschutzimpakt-Analyse laut Artikel 28 vum RGPD consultéiert. Dës 
Datenschutzimpakt-Analyse waert sech un der Analyse, déi scho vum hollannesche Gouvernement 
duerchgefouertgouf, orientéieren.

Ad 9)

Am Kader vun der Risikoanalyse ginn d'Méiglechkeet an d'Konsequenze vun engem "opt-out" 
analyséiert.

Ad 10) an U)

Den Annuaire ass en techneschen Deel vum Fonctionnement vum der Office365 Kollaboratiouns- a 
Léeierplattform am Beraich vum Enseignement.



Ad 12)

De CGIE hannerleet keng Fotoen am Annuaire, weeder automatiséiert nach manuell. Fallse Benotzer 

eng Foto sollt eroplueden, esou ass bien dofir responsabel, déi appliabel Gesetzer ze respektéieren.

Claude Meisch
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse


