Datum: september ’18
Betreft: herhaald verzoek / Nieuwe wet op de privacy

Beste ouders/verzorgers,
Op 25 mei 2018 is de nieuwe “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) in
werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van onze gegevens en daarmee onze
privacy. Deze wet is ook van toepassing op gegevens die wij moeten verzamelen van
onze leerlingen, uw kind(eren).
Vlak voor de zomervakantie heeft u bij ons aangegeven of u toestemming verleent voor
het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Naar nu blijkt, zijn wij verplicht dit elk schooljaar aan u te vagen.
Vandaar dat wij u nu opnieuw de vraag moeten voorleggen of u toestemming verleent.
Voor de volledigheid hebben we onderstaande informatie opnieuw vermeld in deze brief.
De meeste gegevens die u bij inschrijving op onze school op het inschrijfformulier heeft
vermeld, zijn wettelijk vereist. Andere gegevens, zoals huisarts en noodnummers zijn
voor uw kind(eren) van belang in het geval dat uw kind ziek wordt of er iets anders
gebeurt waardoor wij met spoed contact met u moeten opnemen. De gegevens op het
inschrijfformulier worden niet gedeeld met mensen of organisaties die daar geen recht
op hebben.
De nieuwe wet AVG geldt ook voor het gebruik van beeldmateriaal.
Bij het inschrijven van uw kind(eren) heeft u aangegeven of u wel of geen toestemming
heeft verleend voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Dit betrof
fotomateriaal waar uw kind(eren) alleen of in groepsverband zichtbaar zijn.
Bij de nieuwe wet wordt meer onderscheid gemaakt in verschillende soorten gebruik.
Daarom vragen we u dringend om via onderstaande strook aan te geven of u wel of geen
toestemming verleent voor de verschillende toepassingen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Gelet op bovenstaande vragen wij u onderstaande strook opnieuw in te vullen, te
ondertekenen en aan de leerkracht van uw kind(eren) te geven.
Graag uiterlijk maandag 1 oktober.
Mocht u in de toekomst van mening veranderen over het gebruik van beeldmateriaal van
uw kind(eren), laat het dan weten aan onze administratie; de gegevens worden dan
aangepast.
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Schooljaar 2018-2019
Ouders/verzorgers van .............................................................

uit groep …………

geven voor het gebruik van foto’s en video’s van hun kind voor:


de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

O toestemming

O geen toestemming



de website van de school

O toestemming

O geen toestemming



in de (digitale) nieuwsbrief

O toestemming

O geen toestemming



op social-media accounts van de school

O toestemming

O geen toestemming

Bijvoorbeeld de schoolapp die wordt ingevoerd)

Aanvullende opmerkingen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ondertekening
Datum invulling:

Handtekening ouders/verzorgers:

………………………..

……………………………………………………

