
Toestemmingsformulier: Foto's en adresgegevens Schooljaar:2O2O-2O21

Naam en voornaam van de leerling Klas:

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatÍeveiligheid 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.

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

Datum: ......... / ......... / 20.........

Naam ouder* Handtekening:

De school doet haar uiterste best om bii de verwerking von persoonsgegevens te voldoen oon verordening (EU) 2016/679 vqn het Europees
parlement en de road von 27 opril 2076 betreffende de bescherming von natuurlijke personen in verbond met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrii verkeer van die gegevens en tot intrekking von Richttijn g5/46/EC (olgemene verordening
gegevensbescherming)

*lndien slechts eén ouder tekent, verkloart de ondergetekende ouder t.o.v. de schoo! in toepossing van de artikels 373 en 374 von het Burgerlijk
Wetboek te handelen met instemming van de ondere ouder.

JA NEEN

Mogen er foto's genomen worden van activiteiten, uitstappen, klasfoto's,... enz. waarop uw kind
herkend kan worden? o o

lndien JA, waarvoor mogen we deze foto's gebrufi<en?

) lntern platform waarop enkel personeel kan aanmelden.
ïoelichting: We gebruiken op school de onlineplatformen Broekxonweb, Questi en iOmniwize. Hierop plaatsen we
een foto von de leerlingen bij het individuele leerlingdossier.

o o

) Het publieke gedeelte van -de schoolwebsite www.deschatkist.be/www.detoverdoos.be
-de facebookpagina van de school

o
o

o
o

) Sfeerfoto's via een projectie op een infoavond, oudercontact, afscheidsfeest zesde leerjaar,.. o o
à lste leerjaar in de Gazet van Antwerpen

Toelichting: GVA geeft jaorlijks een grotis bijloge met de klasfoto's van het eerste leerjaar. o o

) Foto's voor de activiteitenkalender o o
Geeft u toestemming om contactgegevens uit te wisselen met klasgenoten van uw kind? o o
Geeft u toestemming om contactgegevens uit te wisselen met derden?
Toelichting: scholen uit het secundoir onderwijs, bib, gemeentetijke instanties,... o o

lk wens de nieuwsbrief op papier te ontvangen
o o


