School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’
Margrietweg 6
3253 BM OUDDORP
Tel: 0187-682306
Email: info@smdbkonbeatrix.nl
Website: www.smdbkoninginbeatrix.nl
IBAN: NL22RABO0351204164

TOESTEMMINGSVERKLARING PRIVACY
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op onze school laten wij u met foto’s en soms video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s/video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s op de website geen
namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school kan dit niet voorkomen, maar wij gaan ervan uit dat deze
ouders/verzorgers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een
les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen
we contact met u op.
Buiten toestemming met betrekking tot foto’s en video’s vragen wij u middels dit formulier ook
toestemming voor het plaatsen van adresgegevens en een telefoonnummer in de schoolgids/kalender.
U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken via een schriftelijk verzoek. Uw gegevens
zullen dan niet opgenomen worden in de komende schoolgids/schoolkalender. Reeds
gepubliceerde gegevens kunnen niet ongedaan gemaakt worden.
Deze toestemmingsverklaring geldt voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens
opzegging voor 1 mei voorafgaande aan het volgende schooljaar, telkens stilzwijgend met een
schooljaar verlengd. In het informatiebulletin van april wordt u er jaarlijks op gewezen dat u
deze gegevens kunt wijzigen.
Meer informatie over hoe de school omgaat met privacy, leest u in de privacyverklaring op
onze website.
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Toestemmingsverklaring
Betreffende:
Naam kind: _____________________________________________________________
Geboortedatum kind: ______________________________________________________

Opname adresgegevens + telefoonnummer:
In de schoolgids/-kalender*

* Bij geen toestemming wordt enkel de naam van de leerling in de lijst vermeld.

 Toestemming

 Geen toestemming

Gebruik foto’s:
In de schoolgids/-kalender, schoolkrant, op de website van de school, in het informatiebulletin,
persbericht in de krant.
 Toestemming

 Geen toestemming

Delen van foto’s of video’s in Parro*:
De school mag foto’s of video’s van uw kind delen in mededelingen aan jou en andere ouders
in de besloten Parro groep(en).
 Toestemming

 Geen toestemming

* Voor meer informatie over Parro verwijzen wij u naar onze website.

Aldus in tweevoud getekend.
(1 exemplaar is voor u en 1 exemplaar moet retour naar de school)
Ondertekening
Ouder/verzorger 1
Naam:
Datum:

Handtekening:

U dient dit formulier zorgvuldig te bewaren.
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Ouder/verzorger 2

