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Katwijk, 22 maart 2019. 
 
Aan de ouders / verzorgers van onze leerlingen, 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. 
 
Op de Colignyschool laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) via onze website 
(www.colignyschool.nl) / sociale media accounts: (facebook (Colignyschool) / twitter 
(@Colignyschool) en de digitale nieuwsbrief zien waar we mee bezig zijn (activiteiten, schoolreisjes 
en lessen). Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen. Maar een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld is, is een persoonsgegeven. 
Vanuit de wetgeving zijn we als school verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik 
van dit beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

 
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. 
 
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. 
 
Met deze brief vragen we aan te geven waarvoor de Colignyschool beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter mag gebruiken. U kunt uw privacy-voorkeuren doorgeven via de Parro!-app 
De Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor het geven van de toestemming, het volgende:  
(zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg) 

(webpagina 16-05-2018)  
Bij geldige toestemming moet elke twijfel zijn uitgesloten. De toestemming moet aan drie 
voorwaarden voldoen:  

• De toestemming moet vrij en niet onder druk gegeven zijn. De leerling of ouder mag 
bijvoorbeeld niet benadeeld worden als hij of zij geen toestemming geeft.  

• De toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Het moet dus volstrekt helder zijn dát er 
toestemming is verleend. Als Colignyschool mogen we niet van het principe uitgaan ‘wie 
zwijgt, stemt toe’. 

 
• De Colignyschool heeft toestemming gevraagd voor een specifieke verwerking en een 

specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto’s en video’s op de website verslag te doen van een 
schoolreisje aan alle ouders. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft scholen de volgende tip: 
 
De school kan ervoor kiezen om in een keer toestemming te vragen voor de publicatie van 
beeldmateriaal voor meerdere activiteiten gedurende het schooljaar. Maar let op: dit mag alleen als 
per activiteit aan bovenstaande drie voorwaarden is voldaan.  
Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan in de Parro-app  vermeld staat, 
nemen we contact met u op. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg
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1 Klik op de 3 rondjes recht 
onder op het scherm 

2 Klik op profiel 

Privacy voorkeuren aanpassen via de Parro-app! 
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3 Klik om per kind de voorkeur 
in te stellen op de 3 rondjes 
achter de naam van het kind. 

4 Pas de privacy 
voorkeuren aan en druk op 
opslaan. 


