Toestemmingsformulier
Informatieveiligheid en privacy op school

Gebruik van beeldmateriaal van leerlingen
1.

Identificatiegegevens

Leerling: ………………………………………………………………………..
School: GO! basisschool De Ster
Adres: Vroonhof 6 8970 Poperinge

2.

Privacywetging en het gebruik van beeldmateriaal

Beste ouder(s)
Basisschool De Ster en/of GO! scholengroep Westhoek kan tijdens verschillende evenementen in de loop
van het schooljaar foto’s en beeldopnames (laten) maken.
In dit formulier kan u aangeven of en in welke mate u individuele toestemming geeft voor het maken en
publiceren van dat beeldmateriaal. Indien u in de loop van de schoolcarrière van uw kind uw aangegeven
keuze, wilt wijzigen, neem dan contact op met het aanspreekpunt informatieveiligheid en privacy op uw
school, Martine Viaene, die u vervolgens een nieuw toestemmingsformulier ter ondertekening zal geven.
Met vriendelijke groeten
Martine Viaene
Ondergetekende, ouder/voogd van ………………………………………………………….. verklaar hierbij het volgende:

Algemeen
Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemmingen die in dit formulier worden gegeven ten alle
tijde kunnen herroepen of gewijzigd worden na contact met het aanspreekpunt
informatieveiligheid en privacy op school.

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

Ja / Nee
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Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd
op een publiek toegankelijk deel van de schoolwebsite/scholengroepwebsite.

Ja / Nee

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Ja / nee

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd
op een uitsluitend voor ouders afgeschermde website.

Ja / Nee

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Ja / Nee

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in een
schoolkrantje/infofolder scholengroep.
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Ja / Nee

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op sociale
media (Facebook, Instagram, Twitter, …).
Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

Datum

Ja / nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Handtekening ouder(s)
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