Toestemmingsformulier gegevensverwerking en gebruik beeldmateriaal
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming
nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te ondertekenen.
’t Venster heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind passende
beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. Voor
enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het
risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Heeft u vragen over de concrete
veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar wij uw toestemming voor
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@quadraam.nl.
De toestemming wordt gevraagd voor: de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven
toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming
intrekt zal ‘t Venster stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..
klas ……..
dat persoonsgegevens en beeldmateriaal (foto’s en video’s) door ’t Venster in Arnhem wel/niet gebruikt
mogen worden*:
Beeldmateriaal (foto en/of
video) mag door ‘t Venster
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende
doelen

Op de website van de
school

Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven
en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals excursies, schoolfeesten,
etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en rond school
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals
excursies) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over
het onderwijs op school.
Gebruik van video opnames gemaakt ten behoeve
van instructie aan andere leerlingen door
studenten/stagiaires.

In de nieuwsbrief
Op sociale-media accounts van
de school (Facebook,
Instagram)
Voor instructievideo’s

Persoonsgegevens t.b.v.
organisatie

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende
doelen

Gebruik telefoonlijst/ Whatsapp
groep

De telefoonlijst /Whatsapp groep wordt gebruikt voor
leerlingen om snel op de hoogte te zijn van b.v.
wijzigingen in het lesrooster

* aankruisen waarvoor wel/niet toestemming voor geeft
Datum:

----------------------------------------------------

Naam ouder/verzorger:

----------------------------------------------------

Handtekening ouder/verzorger:

-----------------------------------------------------

Handtekening leerling 16 jaar en ouder: ------------------------------------------------------

Ja, ik geef
toestemming

Nee, ik geef
geen
toestemming

Ja, ik geef
Nee, ik geef
toestemming geen
toestemming

