Onderwerp : Toestemming publicatie foto’s/video’s basisschoolperiode

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Binnen Het Baken worden regelmatig foto’s (en in mindere mate video’s) gemaakt en gebruikt
waarop leerlingen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s/video’s worden onder meer gebruikt
voor intern gebruik, website en wervings- en informatiemateriaal (o.a. schoolgids). Daarnaast
zijn wij ook sinds kort te volgen op Facebook en Twitter. Voor het maken en publiceren van
foto’s en video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere
persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming Persoonsgegevens. Uit
informatie van het College Bescherming Persoonsgegevens kunnen we eigenlijk alleen maar
concluderen dat we beter geen foto's kunnen publiceren waarop personen herkenbaar zijn
waarvan we niet expliciet toestemming hebben om hun foto te publiceren. Het betekent dat
we dus een register/archief moeten aanleggen, zodat we eventueel later altijd kunnen
aantonen welke toestemming we hadden.
Middels de bijgevoegde antwoordstrook willen we u daarom vragen om al dan niet uw
toestemming te verlenen voor:
●
●
●
●

het plaatsen van foto’s/filmpjes waarop uw kind voorkomt op de website van school
het plaatsen van foto’s/filmpjes waarop uw kind voorkomt op de Facebook en Twitter
pagina van school.
het plaatsen van foto’s/filmpjes waarop uw kind voorkomt op Klasbord (een
afgeschermde website per klas).
het gebruiken van foto’s waarop uw kind voorkomt voor de schoolgids.

Voor de website en Klasbord geldt dat de foto’s die geplaatst worden alleen toegankelijk zijn
voor bezoekers met een inlogcode. Deze code krijgen alleen de betreffende ouders. De foto’s
op de groepspagina’s van de website zijn wel algemeen toegankelijk.
In de schoolgids wordt vermeld dat mogelijk foto’s en/of video-opnamen van kinderen gemaakt
worden en hoe mensen bezwaar kunnen maken tegen plaatsing van foto’s en/of
videomateriaal. Jaarlijks wordt de toestemming voor de publicatie van foto’s aan alle ouders
opnieuw gevraagd.
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Toestemmingsverklaring gebruik foto en video-opnamen
basisschoolperiode.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ________________________________
●

wel/geen* toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes waarop
mijn kind voorkomt op de website van Het Baken.

●

wel/geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes waarop
mijn kind voorkomt op de Facebook/Twitterpagina van Het Baken.

●

wel/geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes waarop
mijn kind voorkomt op de afgeschermde pagina van Klasbord.

●

wel/geen toestemming te geven voor het gebruiken van foto’s waarop mijn kind
voorkomt voor de schoolgids.

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Plaats: Alphen aan den Rijn

Datum: __________________

Naam ouder/verzorger:

_______________________________
Handtekening ouder/verzorger:
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