MAKEN, GEBRUIKEN, PUBLICEREN VAN FOTO’S EN BEELDMATERIAAL

Beste ouders,
Tijdens activiteiten op school worden regelmatig foto’s of filmopnames gemaakt van leerlingen.
Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten informeren over onze
activiteiten. Een aantal zaken worden ook gebruikt voor een goede klaswerking.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken,
gebruiken en publiceren van deze beeldopnamen.
Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels zowel voor jou als ouder maar ook voor je kind gelden.
Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen
tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
beeld- of geluidsopnames maken en gebruiken.
Personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden
staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schooljaar 2018-2019
Ondergetekende ………………………………………………………………………
Ouder(s), voogd van …………………………………… uit klas ……………
o

Heeft bovenstaande info gelezen

o

Geeft toestemming voor alles uit de onderstaande opsomming

o

Geeft toestemming voor wat in de onderstaande opsomming wordt aangeduid :
o Het maken en gebruiken van foto’s voor een goede klaswerking
(verjaardagskalender, daglijn, aanwezigheidskalender, …)
o Het maken en gebruiken van foto’s voor attenties, knutselactiviteiten
(moederdag, vaderdag, verjaardag, …)
o Het maken en publiceren van foto’s en geluidsopnames van:
o Activiteiten binnen de schoolmuren
o Activiteiten buiten de schoolmuren (op wandel omheen de school, bezoek
aan de boerderij, …)
o Uitstappen van een dag
o Meerdaagse uitstappen (bosklas, zeeklas,…)
o Het maken en publiceren van foto’s, filmpjes:
o In weekbriefjes, maandkalender, uitnodigingen, …
o Op de website van de school
o Op de facebookpagina van de school
o Op de blog van de meerdaagse uitstappen
o Tijdens feestelijke activiteiten: afscheidsviering, schoolfeest, …
o Publicaties (posters, affiches, …):
o Op het schoolterrein
o In het straatbeeld ter promotie/reclame van de school
o Publicaties van foto’s in de krant of parochieblad

Handtekening ouder(s), voogd,

