TOESTEMMINGSBRIEF GEBRUIK BEELDMATERIAAL (vanwege compliance uitvoeringswet AVG)

Hattem,
Beste ouder/verzorger,
Als school maken we foto’s en video’s van activiteiten die zich binnen onze school of op ons schoolterrein
afspelen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op de gemaakte foto’s of video’s te zien is.
Met deze brief vragen wij uw toestemming om foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is te mogen
plaatsen op de website, in de nieuwsbrief, in de schoolkrant en op sociale media van de school en het
bestuur, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Natuurlijk gebruiken we geen foto’s of video’s
waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet op prijs zou stellen.
Als u toestemming geeft dan geldt die toestemming alleen voor:
- Het gebruik van beeldmateriaal op media die u hieronder aankruist: de website, schoolkrant,
nieuwsbrief en/of sociale media. Als we beeldmateriaal van uw kind voor een ander doel willen
gebruiken, zullen we daar apart toestemming voor vragen.
- Beeldmateriaal dat op school of op het schoolterrein is gemaakt. Als we beeldmateriaal van uw
kind willen gebruiken dat buiten school is gemaakt (bijvoorbeeld op een schoolreisje of bij
onderwijsactiviteiten buiten het schoolterrein), zullen we daar apart toestemming voor vragen.
- Het gebruik van beeldmateriaal door werknemers van de school en het schoolbestuur. Als ouders
en leerlingen zelf foto’s of video’s maken op of in de buurt van school is het aan hen om daar
zorgvuldig mee om te gaan. We vragen aan u en uw kind om geen beelden van andere ouders of
kinderen te gebruiken, zonder dat u daarvoor toestemming heeft gekregen.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s op ieder moment en zonder opgave van
redenen intrekken. Ook kunt u vragen dat de school een bepaalde foto of video niet meer gebruikt en/of
verwijdert.
Op de achterkant van het formulier kunt u aangeven of en waarvoor u toestemming verleent. Uw kind kan
het formulier vervolgens inleveren bij zijn of haar leerkracht.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diana van Dam
OBS Het Palet
Administratief medewerker

Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
E: directie@hetpalethattem.nl

Hierbij verklaart:
ouder/verzorger van: ………………………………………………………………………………..

Groep/klas: …………..

dat de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en de school waar de leerling staat ingeschreven

Beeldmateriaal van de voornoemde leerling mag gebruiken voor:
In de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
(Digitale)nieuwsbrief
Sociale media-account van de school
SchoolApp (afgeschermde omgeving)
(graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft)

Naam:

……………………………………………….…….……………

Plaats:

………………………………………………….…….…………

Datum:

…………………………………………………………..………

Handtekening: ……………………………………………………………..……
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