TOESTEMMING Beeldmateriaal

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

MEI 2018

In verband met de wetgeving rondom privacy, de AVG, zijn wij verplicht om uw toestemming te
vragen voor het gebruik van foto’s en filmpjes van uw kind.
Regelmatig worden er op de locaties binnen ons IKC foto’s en filmpjes gemaakt, waarop ook uw kind
kan voorkomen. We gebruiken deze foto’s en filmpjes vooral om te plaatsen in de SpectrumApp. Zo
blijft u op de hoogte en kunt u mee genieten van de activiteiten waar uw kind aan mee doet.
Daarnaast maakt Het Spectrum gebruik van andere media, waarop berichten en/of beeldmateriaal
worden gedeeld. Zoals de website van Het Spectrum, een facebook pagina en een twitteraccount.
Het is natuurlijk leuk om mee te kunnen kijken en geïnformeerd te worden over wat er op onze
locaties gebeurt. Maar het is ook belangrijk om na te denken over privacy. We willen u dan ook
vragen hieronder uw keus aan te geven:
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. Op IKC Het Spectrum maken we foto’s en filmpjes* van onze activiteiten voor en met
kinderen. We kunnen deze beelden gebruiken op onze SpectrumApp, website, in onze folder
en IKC gids, voor stukjes in de krant en/of op onze social media.
2. Stichting UN1EK is de organisatie waar IKC Het Spectrum bij hoort. UN1EK maakt gebruikt
van foto’s en filmpjes* van alle locaties voor op de website van UN1EK, in het digitale
jaarmagazine, de digitale nieuwsbrief voor medewerkers en voor ouders, op social media en
op drukwerk zoals posters en flyers.
* Zowel Het Spectrum als UN1EK houden zich aan de volgende regels:
Er worden in onze (social) media bij voorkeur groepsfoto’s of filmpjes geplaatst van kinderen die met een
ontwikkelingsgerichte activiteit bezig zijn. Er worden GEEN foto’s geplaatst van blote kinderen of kinderen met ontbloot
bovenlijf. Bron: communicatieprotocol UN1EK

Hierbij geef ik mijn keus aan:
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akkoord met 1 en 2
alleen akkoord met 1
alleen akkoord met 2
niet akkoord met 1 en 2

Naam kind:
Groep:
Datum:
Naam ouder / verzorger:
Handtekening:

Dit toestemmingsformulier wordt bewaard op de locatie. De leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers van de groep waar
uw kind is geplaatst zien toe op naleving. U mag uw toestemming altijd aanpassen of intrekken.

