Toestemmingsformulier gegevensverwerking Petrus Datheenschool Rotterdam
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming
nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te ondertekenen.
De Petrus Datheenschool heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw
kind passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te
voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld op het openbare deel van de website geen frontale foto’s van de
leerlingen geplaatst.
Heeft u vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de
verwerkingen waar wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de
school.
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven
toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming
intrekt zal de Petrus Datheenschool stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.

Ik geef de Petrus Datheenschool toestemming om de aangevinkte persoonsgegevens van

(naam/namen leerling(en))

te verwerken zolang mijn kind(eren) is/zijn ingeschreven:

1
Voor het bekend maken van informatie over de organisatie en activiteiten van school





foto’s in de schoolgids en overige papieren brochures;
naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar in de schoolgids, nieuwsbrieven en
overige papieren brochures;
foto’s/video’s op het besloten deel van de schoolwebsite/-app en in voorkomende
gevallen in de regionale krant of nieuwswebsite;
naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar op de schoolwebsite/-app

1.
* het gedeelte tussen haken doorstrepen als dit niet gewenst is

2.
1
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JA

NEE





2
Voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf
Jaarlijks komt een professionele schoolfotograaf op voor het fotograferen van portretfoto’s
van de leerlingen en groepsfoto’s. Het laatste impliceert dat uw kind via deze foto ook
bekend wordt bij families van klasgenoten. De foto’s worden door de fotograaf rechtstreeks
aan u aangeboden buiten de school om. Daarvoor heeft de schoolfotograaf uw
adresgegevens nodig. De schoolfotograaf gebruikt uw contactgegevens eenmalig en zal u
daarna niet benaderen met andere diensten en producten.
De school ontvangt van de pasfoto’s een exemplaar voor het digitale leerlingdossier.
Toegang tot de foto hebben uitsluitend medewerkers van de school. De foto wordt niet
gedeeld met derden.

3.
Het delen van de volgende gegevens aan de schoolfotograaf





JA

NEE









JA

NEE





naam, voornamen, telefoonnummer;
adres, postcode, woonplaats;
e-mailadres;
gegevens over leerjaar en groepsnaam.

Het gebruik van de pasfoto voor intern schoolgebruik, te weten voor het digitale
leerlingdossier.*
* Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van de schoolfoto voor gebruik door de school, dan zal
de school zelf een foto maken van uw kind, zodat zij beschikt over een recente foto van uw kind die de school
kan gebruiken voor het registreren van uw kind in het digitale leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt om uw
kind te identificeren. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk enerzijds de beveiliging van
en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Vereniging en anderzijds
de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw
kind.

3
Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten
4.



5.

2

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht;
gegevens over leerjaar, groepsnaam
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4
Voor het opstellen van een klassenlijst en/of telefoonlijst
6.





7.

naam, voornamen, telefoonnummer;
adres, postcode, woonplaats;
e-mailadres;
gegevens over leerjaar, groepsnaam.

JA

NEE





5
Voor het delen van informatie met de oudercommissie en het faciliteren van de taakuitvoering door de
vereniging
8.






naam, voornamen, telefoonnummer;
adres, postcode, woonplaats;
e-mailadres;
gegevens over leerjaar, groepsnaam;
gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden,
ouderbijdragen en vergoedingen.

Rotterdam, __________________20____

__________________________________________
(handtekening)

Naam : ____________________________________

3
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JA

NEE





