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Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en filmpjes
en het openbaar maken van klaslijsten.
De ouder(s) van
…………………………………………………………………………………….……… klas …………………………………
…………………………………………………………………………………….……… klas …………………………………
…………………………………………………………………………………….……… klas …………………………………
…………………………………………………………………………………….……… klas …………………………………
Basisschool De Kei Beek vraagt je uitdrukkelijke toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en
filmpjes van je kind. Dat is nodig om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te
beantwoorden. De AVG is de wetgeving over informatieveiligheid en privacy. Het maken en publiceren van
foto’s en filmpjes voor doeleinden van public relations is een verwerking van persoonsgegevens die buiten
het nakomen van onze verplichtingen valt.
Wil je hieronder duidelijk je keuze aanvinken met betrekking tot het maken en publiceren van foto’s of
filmpjes van je kind, het openbaar maken van klaslijsten met naam en voornaam voor informatieve
doeleinden en doeleinden van public relations1.
Maken van foto’s en filmpjes :
Op het publieke gedeelte van onze schoolwebsite www.dekei-beek.eu

O Ja

O Nee

In de schoolbrochure, de schoolfolder en in de pers

O Ja

O Nee

Fotoreportages tijdens ouderavonden, infoavonden, proclamaties, schoolfeest

O Ja

O Nee

In de schoolkalender, het afstudeerboekje

O Ja

O Nee

Tijdens ouderavonden, infoavonden, proclamaties

O Ja

O Nee

Openbaar maken van klaslijsten met naam en voornaam

Datum: ……… / ……… / 20………
Naam ouder(s)2:

1

Handtekening(en)2:

De toestemming die we vragen gaat niet over het maken van (individuele) foto’s maken voor administratief gebruik
(bijvoorbeeld een individuele foto die gebruikt wordt in het leerlingendossier). Dat mag de school ook zonder uw
toestemming. Voor niet geposeerde groepsfoto’s en sfeerfoto’s- of beelden is ook geen toestemming nodig.
We zijn niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt en gepubliceerd door anderen.
2
Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373
en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

