Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
NAAM KLEUTER: …………………………………………………………………..

Toestemming gebruik gegevens van de leerling 2021-2022
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid 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.

Schoolloopbaan
Om een betere begeleiding van mijn dochter/zoon mogelijk te maken en geen
informatie en opgedane ervaring met begeleidingsmaatregelen te laten verloren gaan,
• mogen de gegevens van toetsen, testen, begeleidingsmaatregelen gedeeld worden
met het CLB of het ondersteuningsnetwerk
o Ja
○ Neen
• mogen de gegevens van toetsen, testen, begeleidingsmaatregelenuitgewisseld
worden binnen de scholen van het schoolbestuur bij verandering van school/klas/studierichting
o Ja
○ Neen

Gezondheid
Om bij dringende gezondheidsproblemen of psycho-sociale problemen mijn
dochter/zoon goed te kunnen opvangen en te begeleiden, mogen de gegevens die ik
heb meegedeeld over de gezondheidstoestand van mijn dochter/zoon via de gezondheidsfiche
• doorgegeven worden binnen de scholen van het schoolbestuur bij verandering van
school/klas/studierichting
o Ja
○ Neen
Vervolgopleidingen
Om mijn dochter/zoon zo goed mogelijk te kunnen informeren over zijn verdere
studiemogelijkheden, mogen de persoonsgegevens van mijn dochter/zoon
•

uitgewisseld worden met secundaire scholen, hogescholen of universiteiten
o Ja
○ Neen
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Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Om te kunnen opvolgen hoe mijn dochter/zoon zijn/haar schoolloopbaan verder zet in
het middelbaar of in het hoger onderwijs en om feedback te krijgen over het eigen
onderwijs- en evaluatiebeleid van de school, mogen de persoonsgegevens van mijn
dochter/zoon d.i. naam – adres – thuistelefoon – email door de school bewaard
worden gedurende vijf jaar
o Ja
○ Neen
Beeldmateriaal /sociale media
Individuele foto’s van mijn dochter/zoon
• mogen gemaakt worden door een schoolfotograaf
o Ja
○ Neen
Mijn dochter/zoon
• mag staan op klasfoto’s die worden gemaakt door een schoolfotograaf
o Ja
○ Neen
Om (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen te kunnen informeren over de
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc. mogen klasfoto’s, gelegenheidsfoto’s, video’s waarop
mijn dochter/zoon duidelijk herkenbaar is
• gebruikt worden in de informatiebrochure of ander reclamedrukwerk van de school
o Ja
○ Neen
• gepubliceerd worden op het publieke gedeelte van de website van de
O Ja
○ Neen
• gepubliceerd worden op de sociale media van de school (Facebook, Twitter, Instagram)
o Ja
○ Neen
• gebruikt worden in de schoolkalender, jaarboeken, smartschool, klaslijsten van de school
o Ja
○ Neen
• gepubliceerd worden via het communicatiekanaal Gimme/Smartschool/…
o Ja
○ Neen
• gebruikt worden op het intern platform waarop enkel personeel, ouders en leerlingen
kunnen aanmelden (office 365)
○ Ja
○ Neen
Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de
vermelde doelen
Datum: ………../……………./
Naam ouder:……………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening : ………………………………………………………………………………………………………………………
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