Toestemming delen beeldmateriaal en gegevens

Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en videobeelden zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Daarnaast zenden
we bij vieringen en andere bijzondere momenten regelmatig live uit via Facebook om zo ook de ouders thuis mee
te kunnen laten genieten. Ook uw zoon/dochter kan op deze beelden te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze beelden. Wij plaatsen geen materiaal waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij de beelden uiteraard geen namen van leerlingen. Toch vinden we het
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beelden van uw zoon/dochter.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter op
onze website, sociale media accounts, nieuwsbrief en persberichten die aan de media verzonden worden n.a.v.
een activiteit.
Uw toestemming geldt alleen voor beelden die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere ouders bijvoorbeeld foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar
wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeldmateriaal op internet. Wanneer
er geen toestemming is zal uw zoon/dochter niet op de foto gezet worden of zal voor publicatie het gezicht
onherkenbaar gemaakt worden. Eventuele foto’s zullen niet op een andere wijze met u worden gedeeld.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een student op
te nemen, dan zal dit materiaal alleen voor dit doel gebruikt worden en niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard
blijven. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
Naast de toestemming voor het delen van beeldmateriaal willen wij u ook om toestemming vragen voor het delen
van uw gegevens met andere ouders. Regelmatig krijgen we verzoeken van ouders om een klassenlijst zodat men
andere ouders kan bereiken. Daarnaast zouden de contactouders ook uw e-mailadres willen hebben om makkelijk
met u te kunnen communiceren.
Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier op de achterzijde in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk donderdag
14 december weer te retourneren. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook
mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Het team van PCB De Fontein

Toestemmingsverklaring delen beeldmateriaal en gegevens
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van onderstaande leerling(en):

………………………………………………………………………………………………………………………………...
Al dan niet toestemming te verlenen voor de onderstaande zaken:
WEL

GEE
N

het gebruik van beeldmateriaal op de website van de school, in de digitale nieuwsbrief, op
sociale-media accounts van de school (op dit moment Facebook, Youtube, Instagram) en
meegestuurd mag worden naar de media bij een verslag van een activiteit.
het verspreiden van de NAW-gegevens aan de andere ouders van de groep(en) van mijn
kind(eren)
het verstrekken van het e-mailadres aan de contactouders van de groep(en) van mijn kind(eren)

Ondertekening

Plaats:

Datum:

Naam:

Naam:

handtekening

handtekening

