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Gelet op de GDPR-wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een 
aantal specifieke gegevensverwerkingen. Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken.   

Leerling 

Naam en voornaam  

Klas  

Klaslijsten 
We spreken af dat het delen van allerlei kaartjes en uitnodigingen uit/voor de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen 
buiten de school uitgedeeld en bezorgd worden.  

Ik geef toestemming de naam van mijn kind(eren), adres en telefoonnummer op de lijst te zetten die aan alle klasgenootjes 
kan meegegeven worden.  

O ja O nee 

Mailadressen  
Middelbare scholen vragen geregeld de e-mail- en/of postadressen van onze leerlingen om info op te sturen.  
 

Ik geef toestemming aan de school om op vraag van middelbare scholen het e-mail- en/of postadres door te geven die 
gebruikt kunnen worden om info door te sturen. 

O ja O nee 

Foto’s en beeldmateriaal 
Foto- en beeldmateriaal wordt gemaakt door leerkrachten, stageleerkrachten en door de school aangesproken fotografen 
die deze beeldopnamen met respect voor wie op de beelden voorkomt maken. Bij twijfel zullen we de betrokkenen altijd 
aanspreken.  
Geregeld publiceren we beeldopnamen van leerlingen op onze website, in PR-materiaal en dergelijke. Met deze beelden 

willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten informeren over onze activiteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt 
en gepubliceerd door anderen.  
Voor niet geposeerde groepsfoto’s en sfeerfoto’s- of beelden is geen toestemming nodig.  

Ik geef toestemming om beeldopnamen van mijn kind(eren) te nemen en te publiceren, die in het kader van de 
schoolwerking gebruikt zullen worden. 

O ja O nee 

 

Indien u toch een foto of beeldmateriaal ontdekt die u liever verwijderd ziet, gelieve dan het secretariaat van de school op 
secretariaat@sjt-lager.be zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zij zullen, indien mogelijk, de foto- en of het beeldmateriaal laten 
verwijderen. 
 

Ondergetekende(n) verkla(ren)art gehandeld te hebben in overeenstemming met de bevoegdheden 
ten aanzien van het ingeschreven kind en na overleg met de andere rechthebbenden. 

O ja O nee 

Ouder(s)        

Naam en 
voornaam:  

 Naam en 
voornaam : 

 

Handtekening:  

 

Handtekening:  
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