Sint-Bernardusinstituut

Toestemmingsformulier (leerling)

Knokke-Heist

TOESTEMMINGSFORMULIER (LEERLING)
SINT-BERNARDUSINSTITUUT KNOKKE-HEIST
Naam en voornaam van de leerling: _________________________________________
Schooljaar: _____________________

Klas: __________________________

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw
uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de
persoonsgegevens doen.
Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke
gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze
verplichtingen vallen.
Indien de leerling niet over voldoende beoordelingsvermogen beschikt, moet een ouder of
voogd toestemming geven voor de gegevensverwerking.
•
•

•

Mag er beeldmateriaal gemaakt worden van activiteiten,
excursies… waarop uw zoon/dochter geïdentificeerd kan
worden?
Indien ja, waar mogen deze gepubliceerd worden:
- Intern platform waarop enkel personeel, ouders en
leerlingen kunnen aanmelden (Smartschool).

JA

NEEN

O

O

O

O

Doel: informeren van (groot)ouders over activiteiten zoals excursies, schoolfeesten...
Het publieke gedeelte van de schoolwebsite:
O
O
www.sibe.be.
Doel: informeren van (toekomstige) ouders over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse activiteiten zoals schoolreizen, -feesten... Daarnaast wordt het
beeldmateriaal ook gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
-

-

Media (bv. krantenartikel).

O

O

Doel: om aspecten van de school bekend te maken aan een ruimer publiek.
De sociale media van de school:
www.facebook.com/SintBernardusinstituut
O
O
www.instagram.com/sint_bernardusinstituut
www.twitter.com/SiBe_school
Doel: om aspecten van de school bekend te maken aan een ruimer publiek en het
informeren van (toekomstige) ouders over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse activiteiten zoals schoolreizen, -feesten... Daarnaast wordt het
beeldmateriaal ook gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
- Gedrukte publicaties (bv. uitnodigingen voor
O
O
opendeurdag, schoolfeest, reclamefolder...).
Doel: om de werking van de school bekend te maken aan een ruimer publiek.
-

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de
vermelde doelen.
Datum:

____ /

_____ / 20 ____

Handtekening:

Naam ouder:
___________________________________________
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