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TOESTEMMINGSFORMULIER 2018 - 2019
GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
Naam en voornaam van de leerling
Klas
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming
vragen voor een aantal verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens doen. Het gaat om verwerkingen die buiten
het nakomen van onze verplichtingen vallen om de leerling onderwijs te verzorgen.
Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen.

Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, excursies, enz. waarop de leerling
geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar mogen deze gepubliceerd worden?

JA

NEEN

O

O



Het publieke gedeelte van de schoolwebsite voor de uitstraling van de school.
http://www.slw.be

O

O



Een lokale editie van een krant voor de uitstraling van de school.

O

O



De nieuwsbrief van de school, zowel digitaal als op papier.

O

O



Een informatie- of reclamefolder ter promotie van de school.

O

O

O

O

Mag uw kind herkenbaar gefotografeerd worden op een klasfoto?
De klasfoto wordt nergens gepubliceerd maar is enkel bedoeld als aandenken voor de leerling.

Ter info:
Voor pasfoto’s heeft de school geen toestemming nodig. Deze foto’s zijn nodig voor de goede werking van de school
en de identificatie van de leerling. Deze pasfoto’s worden gebruikt binnen beveiligde softwareprogramma’s (Informat
en Schoolonline) die enkel toegankelijk zijn voor personeel, CLB en pedagogische begeleidingsdienst Broeders van
Liefde.
Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.
Datum

____ / ____ / 20____

Naam ouder/voogd:

_________________________________________________________________________________
Handtekening
ouder/voogd:
Gelieve dit document zo spoedig mogelijk op school terug te bezorgen.

