Basisscholen scholengemeenschap Puurs-Sint-Amands

vzw Sint-Jan Berchmansinstituut

PRIVACY–BEELDMATERIAAL
Beste ouders
Via beeldmateriaal (foto en video) willen wij u mee laten
genieten van het schoolleven van uw kind. Er worden
tijdens diverse activiteiten foto’s gemaakt waar ook uw
zoon of dochter op te zien kan zijn.

op een sportterrein sommige leerlingen niet individueel
herkenbaar en is het duidelijk dat de activiteit het
onderwerp van de foto vormt, en niet de aanwezige
individuele leerlingen.

Gelet op de wetgeving inzake informatieveiligheid en
privacy (GDPR – AVG) gaan wij zorgvuldig om met dit
beeldmateriaal:

Toestemming (**)





We gebruiken niets waarvan we vermoeden dat
onze leerlingen of personeelsleden schade
kunnen ondervinden.
We plaatsen geen namen bij het gepubliceerde
beeldmateriaal.
We gebruiken enkel gericht (*) beeldmateriaal van
personen waarvoor we de expliciete toestemming
(**) gekregen hebben.

Deze toestemming geldt enkel voor het beeldmateriaal
dat door de school, of in onze opdracht, wordt gemaakt.
Wij hebben geen invloed op beeldmateriaal dat door
derden gemaakt wordt tijdens schoolactiviteiten. Wij
willen hierbij wel vragen zelf terughoudend te zijn in het
nemen van foto’s tijdens schoolactiviteiten. Deel
bijvoorbeeld geen foto’s en video’s van andere
personen zonder dat ze op de hoogte zijn of
toestemming gegeven hebben. Deze wetgeving geldt
immers voor ieder van u en zo blijft het voor iedereen
fijn.
Gericht beeldmateriaal (*)
Onder ‘gericht’ beeldmateriaal verstaan we foto’s van
een individuele leerling of een foto waar meerdere
leerlingen goed herkenbaar zijn of poseren voor de foto.
Bij een hoofd-en-schouders-foto van een leerling is het
duidelijk dat de afgebeelde persoon, en hij of zij alleen,
het onderwerp van de foto uitmaakt. Om dergelijke
foto's te publiceren, moeten we de toestemming
hebben van de afgebeelde persoon (of de ouders in het
geval van onze school).
Als leerlingen niet-herkenbaar op een foto staan of niet
het onderwerp uitmaken van de foto (omdat de foto een
bepaalde sfeer wil weergeven of de ‘activiteit’ het
onderwerp van de foto is) valt deze onder ‘niet-gericht’
beeldmateriaal. Zo zijn er op een foto van een activiteit

Iedere verwerking van persoonsgegevens (waaronder
dus ook beeldmateriaal) moet volgens de privacywet
rechtmatig gebeuren. Voor het gebruik van gericht
beeldmateriaal op bijvoorbeeld de schoolwebsite, in
sociale media of in brochures is deze rechtmatigheid
‘toestemming’ van de leerling of zijn ouders.
Deze toestemming moet vrij gegeven kunnen worden,
vandaar dat we geen toestemming kunnen vragen via
het schoolreglement omdat de toestemming voor het
gebruik van foto’s onlosmakelijk verbonden zou zijn met
het ondertekenen van het schoolreglement. Daarnaast
moet toestemming ook specifiek zijn. Een algemene
toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’
vragen kan dus niet. Leerlingen en hun ouders moeten
weten waarvoor ze toestemming geven en kunnen
apart aangeven waarvoor ze toestemming geven. En
vermits toestemming aantoonbaar moet zijn en om een
actieve handeling moet gaan, vragen we je om op het
toestemmingsformulier zelf aan te duiden waarvoor u
toestemming geeft.
De school kan nog steeds foto’s gebruiken zonder
toestemming. Zo is er geen toestemming nodig voor het
plaatsen van een foto voor gebruik in het
leerlingenadministratie- of volgsysteem ter identificatie
van de leerling.
Daarnaast zal de school ook “niet-gerichte” beelden
kunnen gebruiken. Het gaat dan om beeldmateriaal dat
een algemene, spontane en niet geposeerde
sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele
personen eruit te lichten. Een foto van de klas tijdens
een boswandeling, groeps- of sportactiviteit is hier een
voorbeeld van. Voor gebruik van deze foto’s is de
toestemming niet nodig.
De school zal niet-gerichte beelden altijd met de
grootste zorg selecteren. Mocht je toch van oordeel zijn
dat je kind onterecht op een niet-gerichte foto afgebeeld
staat, kan je dit melden aan de school. We zullen dit
beeldmateriaal dan niet verder gebruiken.

 Toestemmingsformulier
Hierbij vragen wij u om aan te geven waarvoor wij het gericht beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Op het
toestemmingsformulier kan u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Deze keuzes worden bewaard zolang uw kind op onze school ingeschreven is. Toestemmingen kunnen ten allen tijde
aangepast worden zonder terugwerkende kracht. Gelieve in dat geval de school te verwittigen.
Als we beeldmateriaal voor nog een ander doel willen gebruiken, dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, dan
nemen we met u contact op.
Gelieve op de achterzijde duidelijk uw keuze aan te vinken.
Bedankt voor uw medewerking.

Toestemming beeldmateriaal (foto en video)
Mogen er geposeerde klasfoto’s genomen worden waarop uw kind
geïdentificeerd kan worden?

JA 

NEE 

Mogen er geposeerde individuele foto’s genomen worden waarop uw kind
geïdentificeerd kan worden?

JA 

NEE 

Mag er gericht beeldmateriaal (foto’s) genomen worden tijdens activiteiten
waarop uw kind geïdentificeerd kan worden?

JA 

NEE 

Mag er gericht beeldmateriaal (video) genomen worden tijdens activiteiten
waarop uw kind geïdentificeerd kan worden?

JA 

NEE 

Verkoopacties (schoolfotograaf, kalender, …)

JA 

NEE 

Projectie of affiche tijdens evenementen op school (schoolfeest, eetdagen, …)

JA 

NEE 

Intern gebruik op school (klasorganisatie , takenbord, kapstok, …)

JA 

NEE 

Publieke website van de school en scholengemeenschap

JA 

NEE 

Besloten deel van de website van de school waarvoor gebruikers moeten inloggen

JA 

NEE 

Sociale media van de school (Facebook, Youtube)

JA 

NEE 

Publicaties van de school (infobrochure, advertenties , schoolkrant , nieuwsbrief)

JA 

NEE 

Pers (krant, lokale pers, digitale pers)

JA 

NEE 

JA 

NEE 

Waar en met welk doel mag dit beeldmateriaal gebruikt worden?

(* indien van toepassing in de school)

Privacyverklaring
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het document “Privacyverklaring
leerlingen en ouders” : https://vzw.sjabi.be/privacy

Naast de privacyverklaring vindt u ook ons “Informatieveiligheids- en privacybeleid” terug op de website. Op
die manier hopen wij u voldoende te informeren over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.
Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u altijd terecht op ons contactadres:
privacy@sjabi.be .

Datum: ……… / ………. / 20…………
Naam leerling: …………………………………………………………………..……… Leerjaar: ………………..
Naam ouder(s): ………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder(s)

1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en
374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.
1

