Toestemmingsformulier Privacygevoelige informatie
Zoals elke organisatie dient de school zich te houden aan de wettelijke regelingen omtrent privacy. Zo liggen alle dossiers
opgeborgen achter slot en grendel en krijgen alleen ouders en verzorgers inzake in de dossiers van hun eigen kinderen.
Maar om een open en transparante organisatie te zijn hebben we ook een uitgebreide website met daarop allerhande
informatie. Daarnaast is er een website van de stichting alsook een personeelsblad van de stichting. Tevens kunnen op
verzoek van de school artikelen met beeldmateriaal van uw kind in een plaatselijk dag- of weekblad worden geplaatst. Als
u niet wilt dat herkenbare foto’s van uw kind(eren) voor publicatiedoeleinden worden gebruikt, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit schriftelijk via dit formulier aan de directie kenbaar te maken.
Het gebeurt dat er in de klas foto- en video-opnamen worden gemaakt voor studiedoeleinden van de leerkrachten. Mocht
u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit ook schriftelijk aan de directie kenbaar maken. De school maakt ook gebruik
van andere digitale mediadragers zoals Klasbord en Facebook. Ook hierop kunnen foto’s geplaatst worden. Klasbord is
weliswaar een afgeschermde drager, waarop alleen schoolgerelateerde personen aangemeld kunnen worden, maar
Facebook is een mediadrager die verder reikt dan de schoolgrenzen. Ook hiervoor dient u aan te geven of u bezwaar
maakt tegen plaatsen van herkenbare foto’s en filmpjes.
Daarnaast worden er door ouders regelmatig namenlijsten van de groep waarin uw kind zit gevraagd. Deze
adresgegevens met telefoonnummers vallen onder diezelfde wet op de privacy. Om het voor u toch mogelijk te maken
om die lijsten te verspreiden vragen wij u om toestemming om deze lijsten toch uit te mogen delen indien daar door
andere ouders om gevraagd wordt. Als u schriftelijk aangeeft dat u niet wilt dat de adresgegevens van uw kind op die lijst
te zien zijn, zullen wij ervoor zorgen dat die naamsgegevens eraf gehaald worden. Zonder schriftelijke weigering, gaan wij
ervan uit dat u geen bezwaar hebt om die adresgegevens te laten staan en blijven deze adresgegevens van uw kind
zichtbaar op de klassenlijsten.
Door hieronder aan te kruisen of u wel of niet toestemming geeft, weten we in schooljaar 2017-2018 hoe we met
herkenbaar beeldmateriaal en andere privacygevoelige informatie van uw kind moeten omgaan. U kunt uw keuze altijd
weer wijzigen bij de directie door het formulier opnieuw in te leveren. Indien u geen getekend formulier bij de directie
inlevert gaan we ervan uit dat u voor alle bovenstaande zaken toestemming geeft.
Ik, ouder van ………………………………………………………………….. uit groep ………………………………….
Geef voor het schooljaar 2017-2018 de volgende toestemming:
(graag aankruisen wat van toepassing is)
Plaatsen van
foto’s en filmpjes op schoolwebsite (www.kennedyschoolfijnaart.nl)
foto’s en filmpjes op afgeschermde schoolgerelateerde mediadragers (o.a. Klasbord)
foto’s en filmpjes op algemene schoolgerelateerde mediadragers (o.a. Facebook van school)
foto’s en filmpjes op bestuurswebsite (www.stichtingdewaarden.nl)
foto’s en filmpjes op openbare mediadragers (krant e.d.)
En verder
maken van opnames van uw kind door leerkrachten en stagiaires t.b.v. studiedoeleinden
verspreiden van namenlijsten van school inclusief adresgegevens aan schoolgenoten

Datum:

……………………………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………………
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