Toestemmingsverklaring ouders verstrekken gegevens aan derden
Naast het opvragen van informatie verstrekt de school leerling gegevens aan derden voor
verschillende doeleinden. Als ouders kunt u hier wel of geen toestemming voor verlenen. Ook dient u
voorafgaand aan ieder schooljaar toestemming te geven voor het publiceren van foto’s, het opnemen
van filmopnames et cetera van uw kind. In de toelichting treft u een beschrijving aan van de
verschillende doeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Ondergetekenden, ouders/verzorgers van
Naam kind:

______________________________

Geboortedatum:______________________________

Geven toestemming voor het verstrekken van leerling gegevens in het kader van:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Bibliotheek.
Het maken van foto’s door de schoolfotograaf
Publicatie van beeldmateriaal op website
Publicatie van beeldmateriaal op social media van de school
Publicatie van beeldmateriaal op Basisonline e.d.
Publicatie van de klassenfoto in de school
Filmopnamen individueel van uw kind, gemaakt in schoolverband
Doorgeven van het onderwijskundig rapport van uw kind aan scholen voortgezet onderwijs
Delen adresgegevens aan ouders/klasgenoten zoals deze zijn opgenomen in het
schooladministratiesysteem
Administratie oud-leerlingen

Datum: _____-_____-______
Plaats: __________________

Naam ouder:

Naam ouder:

_______________

________________

Handtekening:

Handtekening

Toelichting:
In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 7, zijn wij verplicht toestemming aan
ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. In deze toelichting treft u de
naam organisatie, administratie of functie aan, het doel van de verwerking, welke gegevens verwerkt
worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking.
Naam organisatie,
administratie of
functie etc:
Bibliotheek

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf zie
ook bovenstaande
opmerkingen bij
schoolfotograaf
Publicatie op website

Publicatie op social
media
Publicatie op app en
communicatieportaal

Publicatie van
klassenfoto in school
Filmopnamen
individueel kind in
schoolverband
Scholen Voortgezet
Onderwijs

Ouders en
klasgenoten
Administratie oud
leerlingen

o

o

Doel van verwerking:

Welke gegevens:

Bewaartermijn na
verwerking:

Bevordering
leesonderwijs en toegang
tot bibliotheeksysteem.
Het maken van
schoolfoto’s
Afhandeling van aankoop
schoolfoto’s.

NAW

Verwijdering na verlaten
school.

Foto

Verwijdering na
afhandeling.
Verwijdering na betalen
van afgenomen foto’s.

Communicatie en
promotiedoeleinden van
(school)activiteiten
Communicatie en
promotiedoeleinden van
(school)activiteiten
Communicatie en
promotiedoeleinden van
(school)activiteiten.
Plannen van
oudergesprekken
Informatieverstrekking
over de groep van de
leerling.
Informatieverstrekking
tijdens bijvoorbeeld het 10
minutengesprek
Onderwijskundig Rapport

Foto’s en film

Na verlaten school.

Foto’s en film

Na verlaten school.

NAW
Foto’s en film

Na verlaten school.

Foto

Na verlaten school.

Film- en
beeldmateriaal

Na verlaten school.

NAW en relevante
onderwijsgegevens

Informatie verstrekking

NAW

Het onderhouden van
contacten met de oud
leerlingen
en het verzenden van
informatie aan de oud
leerlingen

NAW
Voor het VO: aard
van de opleiding

Het rapport wordt
verwijderd op een
daartoe strekkend
verzoek van de
betrokkene of bij zijn
overlijden.
Verwijdering NAW
gegevens na verlaten
school.
De persoonsgegevens
worden verwijderd op
een daartoe strekkend
verzoek van de
betrokkene of bij zijn
overlijden.

NAW

