Toestemmingsformulier publicatie foto’s en video’s en contactgegevens
De wet op privacy verplicht ons om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u daarom dit formulier s.v.p. invullen en ondertekenen?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door medewerkers van de school of in onze
opdracht worden gemaakt.
Wij laten u graag met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Dat kan onder andere zijn in de
nieuwsbrief, schoolgids, website of via social media als Facebook. De opnamen worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden zoals activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s en in video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het maken en plaatsen van foto’s en video’s. We plaatsen
geen opnamen waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s
in principe geen achternamen van leerlingen en we taggen niemand. Wij vragen u als ouders dat
ook niet te doen. Mochten wij dat toch constateren dan behoren deze berichten en tags verwijderd
te worden.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld door een les
op te nemen, zullen we u daarover apart informeren en zo nodig om toestemming vragen.
We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te laten gebruiken. U
kunt dat natuurlijk met uw zoon/dochter bespreken. Als u uw keuze thuis met hen bespreekt, dan
weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op het door u genomen besluit. U dient dan een nieuw
formulier in te leveren.
Foto’s en video’s mogen door bs De Zonnebloem op de volgende wijze gebruikt worden:
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
op het ouderportaal/ouderapp
in de (digitale) nieuwsbrief
op de openbare website van de school
in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
op de sociale-media accounts van de school
pasfoto’s schoolfotograaf t.b.v. de leerlingenadministratie van school
op de openbare website van Prodas
nee, ik geef geen enkele toestemming

Toestemming delen contactgegevens
Gaat u akkoord met het vermelden van uw adres- en telefoongegevens op de leerlingenlijsten die
jaarlijks meegegeven kunnen worden aan de andere ouders van de eigen groep.
ja

nee

Gaat u ermee akkoord dat wij de naam en adresgegevens van uw kind doorgeven aan:
Bibliotheek t.b.v. Bieb op School
Schoolfotograaf
Oudervereniging t.b.v. inning ouderbijdrage

Gaat u ermee akkoord dat wij de naam en adresgegevens van uw kind nadat het de basisschool
verlaten heeft, bewaren en beschikbaar stellen, mocht er ooit een reünie georganiseerd worden?
ja

nee

Indien u voor uw kind nadere regels m.b.t. de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit schriftelijk
kenbaar te maken aan de directeur van de school.

De richtlijnen voor het maken en delen van foto’s zijn door mij gelezen en ik geef toestemming zoals
hierboven door mij aangegeven:

Naam van ouder/verzorger:
Naam kind:
Datum:
Handtekening:

