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TOESTEMMINGSFORMULIER PRIVACY
Naam en voornaam van de leerling : …………………………………………………………………………..
Datum: ………………………………………….
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke
toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen.
Wij verwerken de gegevens die u als ouder zowel over uzelf als over uw kind opgeeft binnen een
leerlingvolgsysteem. Wij vragen deze gegevens op binnen het kader van een overeenkomst (de inschrijving van het
kind). Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het pedagogisch traject van uw kind. Een foto van
het kind wordt als relevante info aanzien binnen het gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Hier zal de foto gebruikt
worden voor de interne werking van de school. Zie ons privacybeleid voor meer info.
Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen.
Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.

Mogen er identificeerbare foto’s / video’s van uw kind vanop verschillende activiteiten, waaronder: schoolfeesten,
uitstappen, (klas)activiteiten, enz. geplaatst worden op het publieke gedeelte van:
- schoolwebsite www.vbs-prinsenhof.be
0 ja
0 neen
- facebookpagina van de school
0 ja
0 neen
Dit met als doel om bezoekers van deze online diensten te tonen met welke activiteiten onze school zich zoal bezig
houdt.
Mogen wij uw mailadres in ons leerlingvolgsysteem opnemen, om op deze manier nuttige informatie te kunnen
zenden, waaronder: uitnodigingen voor schoolfeesten, praktische informatie, facturen enz.
0 ja
0 neen
Er zal een externe fotograaf ingeschakeld worden, deze dienst is eveneens onderworpen aan de verordening van
de GDPR. Met deze dienst zal een overeenkomst worden afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te
garanderen. Deze foto’s zullen geplaatst worden op het digitaal platform van de fotograaf waar ouders de digitale
bestelling kunnen uitvoeren. Mogen wij als school uw kind laten fotograferen door deze dienst, met als doel:
- maken van een klasfoto
0 ja
0 neen
- maken van een individuele foto
0 ja
0 neen
Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.
Datum

naam ouder

handtekening

……………………..

……………………………………….

……………………………………………….

……………………

………………………………………..

………………………………………………….

