Ouderverklaring privacy bijlage behorende bij het inschrijfformulier
Aan het begin van ieder schooljaar worden, tijdens de opstart- en kijkgesprekken, onderstaande gegevens door de ouder(s) geactualiseerd en
geaccordeerd door het zetten van een paraaf en datum bij het betreffende leerjaar van het kind.
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Ik/wij (ouder(s)/verzorger(s)) geven CBS de Leiboom GEEN toestemming voor:
aankruisen wat voor u van toepassing is in de betreffende groep van uw kind

START
groep

Naam en geboortedatum leerling:

1 van het plaatsen van foto’s in de digitale nieuwsbrief van school
2 voor het plaatsen van foto’s op Social Schools
3 voor het plaatsen van foto’s in schoolgids, schoolbrochure en
schoolkalender
4 voor het plaatsen van foto’s op de website van school
5 het uitreiken van een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van
de kinderen van de groep met daarop deze gegevens van uw kind
6 voor het maximaal 1 x per jaar nemen van de schoolfoto van de groep en
van de individuele foto door de schoolfotograaf.
7 van het maken van video-opnames t.b.v. intern onderwijsgebruik
(opnames worden binnen een termijn van 4 weken vernietigd)
8 van het maken van video-opnames t.b.v. extern onderwijsgebruik gericht
op scholing (opnames worden binnen een termijn van 4 weken vernietigd)
Datum
Paraaf ouder(s)

Ik/wij heb(ben) kennisgenomen van dit document en stemmen in met
bovenstaande punten (1 t/m 8)

handtekening ouder/verzorger 1:

handtekening ouder/verzorger 2:

datum:
naam:

datum:
naam:

Verklaring school: Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van
de leerlingen administratie dat op zijn kind betrekking heeft. De gegeven toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken door een nieuwe (en aangepaste) verklaring te ondertekenen en in te
leveren bij de directeur van de school.
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