Toestemmingsformulier
Informatieveiligheid en privacy op school

Gebruik van beeldmateriaal van leerlingen
1.

Identificatiegegevens

Leerling: ……………………………………………………………………………….
Ouder(s): ……………………………………………………………………………..
School: BS GO! De Zandloper
Adres: Zandstraat 25A, 9930 Zomergem

2.

Privacywetging en het gebruik van beeldmateriaal

Het kan gebeuren dat de school foto’s, video- en geluidsmateriaal maakt tijdens verschillende
evenementen in de loop van het schooljaar waarop u of uw kind herkenbaar is. Om dit beeldmateriaal
nadien ook te gebruiken op onze communicatiekanalen (schoolwebsite, sociale media zoals Facebook en
Wordpress, Gimme), om publicaties te illustreren, voor interne organisatorische redenen (bv. klaslijsten) of
creatieve verwerkingsopdrachten (bv. cadeau voor Moederdag) heeft de school ook individuele
toestemming van u nodig.
De school heeft daarvoor uw individuele toestemming nodig. Indien u in de loop van het schooljaar uw
keuze wilt wijzigen, neem dan contact op met het aanspreekpunt informatieveiligheid en privacy op uw
school, Filip Martens, die u vervolgens een nieuw toestemmingsformulier ter ondertekening zal geven.
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming(en) in te trekken. Neem hiervoor contact op met de
directeur of het aanspreekpunt informatieveiligheid.
Gebeurt het vastleggen en/of verwerken van beeldmateriaal van uw kind terwijl u geen toestemming gaf?
Gelieve de directeur of aanspreekpunt informatieveiligheid hiervan op de hoogte te brengen. Er wordt zo
snel mogelijk naar de oorzaak gezocht en mogelijke oplossingen.

3.

Toestemming voor het maken van beeldmateriaal

Door dit document te ondertekenen, geeft u als ouder uw uitdrukkelijke toestemming aan de school om
beeldmateriaal (foto’s, video- en geluidsmateriaal) te maken.
Datum: ………………………..
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018 – 2019 beeldmateriaal van
……………………………………………………………… te maken tijdens de hierna vermelde activiteiten (onderdeel 5).
Naam en voornaam ouder: ……………………………………………………………………….
Handtekening:
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4.

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

Door dit document te ondertekenen, geeft u als ouder van uw kind uw uitdrukkelijke toestemming aan de
school om beeldmateriaal (foto’s, video- en geluidsmateriaal) te publiceren.
Datum: …………………………………………………….
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018 – 2019 beeldmateriaal van
……………………………………………………………… te publiceren op de hierna vermelde activiteiten (onderdeel 5).
Naam en voornaam ouder: .........................................................................
Handtekening:

5.

Overzicht activiteiten

Algemeen
Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemming die in dit formulier wordt gegeven ten alle tijde kan
herroepen of gewijzigd worden na contact met het aanspreekpunt informatieveiligheid en privacy op
BS GO! De Zandloper.

Maken van het beeldmateriaal
Ik werd ervan in kennis gesteld dat BS GO! De Zandloper tijdens verschillende evenementen en
activiteiten foto’s en beeldopnames kan (laten) maken.
Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s worden gemaakt waarop mijn kind
herkenbaar en centraal in beeld wordt gebracht, alleen of samen met één of
meerdere leerlingen tijdens een activiteit wordt uitgelicht of waarbij wordt
geposeerd.

Ja / Nee

Gebruik van het beeldmateriaal
Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van mijn kind wordt gepubliceerd op
een publiek toegankelijk deel van de scholengroep/-schoolwebsite.

Ja / Nee

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Ja / Nee

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van mijn kind wordt gepubliceerd op
een uitsluitend voor personeelsleden afgeschermde website of softwarepakket.

Ja / Nee

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.
Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in een
infofolder van de school.
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.
Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op sociale
media (Facebook, Instagram, Twitter, Wordpress, YouTube).
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.
Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op een banner
(spandoek) van de school.
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.
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Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in een krant of
tijdschrift.
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Ja / Nee
Ja / Nee

Ik geef hierbij de toelating dat beeldopnames worden gebruikt in een verantwoord
televisieprogramma (Karrewiet, AVS-nieuws, nieuwsitem op één/VTM,
actualiteitenprogramma, reportagemagazine).

Ja / Nee

Overzicht activiteiten
•

Jaarlijkse fotoshoot

Ja / Nee

•

Schoolactiviteit intra muros

Ja / Nee

•

Klasactiviteit

Ja / Nee

•

Buitenschoolse activiteit

Ja / Nee

•

Schoolfeest

•

Extra-murosactiviteit

•

Activiteit van oudervereniging De Korrel

Datum

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Handtekening ouder
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