Velddreef 328
2727 CV Zoetermeer
T: 079-3413033
http://touwladder.unicoz.nl
info@touwladder.unicoz.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op onze school gebruiken wij foto’s en video’s om ouders en leerlingen te laten zien wat we
doen en welke activiteiten we ondernemen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met dit
beeldmateriaal.
Op grond van de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw schriftelijke toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter.
Met deze brief vragen wij u aan te geven of de school beeldmateriaal van uw zoon of dochter
mag gebruiken.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt.
Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het antwoordformulier
vermeld staat, nemen we contact met u op. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal
van uw zoon of dochter gebruikt en gedeeld worden voor een ander doel.
U kunt altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Dat betekent dat wij vanaf dat
moment geen nieuw beeldmateriaal van uw kind meer gebruiken.
Wilt u voor uw kind de achterzijde van deze brief invullen en tegelijkertijd met het
aanmeldformulier inleveren op school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Sylvia de Kuijer
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Toestemming gebruik foto’s, video’s van kind

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
Naam: ……………………………

Groep: ……………….

dat foto’s en video’s door de school wel / niet* mogen worden gebruikt.
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Gegevens waarvoor toestemming wordt gevraagd
Het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind








in de (digitale) nieuwsbrief en de ouderapp
in de (digitale) schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
op social media accounts van de school
op de website van de school
in de krant/tijdschrift
het maken van de klassenfoto
het maken van video-opnamen voor intern gebruik in de school (indien van
toepassing)

 het verstrekken van naam en adresgegevens aan de Bibliotheek op School

Ouder 1
Naam ouder/verzorger ……. ................................................
Datum ……………………………………..................................
Handtekening ouder/verzorger: ..............................................

Eventueel ouder 2
Naam ouder/verzorger ……. ................................................
Datum ……………………………………..................................
Handtekening ouder/verzorger: ..............................................

