Bijlage 1 : Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens
In Nederland is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Per 25 mei 2018 is
bovendien de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft ook
consequenties voor hoe we als school omgaan met allerlei (leerling)gegevens. Deze mogen alleen
worden verwerkt voor een bepaald doel en er moet een grondslag voor zijn. Ook moeten de
gegevens goed beveiligd zijn. We hebben hiervoor een privacyreglement, waarvan u kennis kunt
nemen via het bestuur van de VVOGG.
U wordt van relevante informatie op de hoogte gehouden via de informail, schoolgids en de website.
Om goed onderwijs te verzorgen verwerkt de school persoonsgegevens van haar leerlingen. U mag
ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. De persoonsgegevens van uw kind
worden alleen gebruikt voor organisatorische-, onderwijskundige- en pedagogische doeleinden. De
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In het Privacy- reglement
van de school zijn hierover nadere regels vastgelegd.
Voor enkele specifieke verwerkingen hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze
toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te ondertekenen (en bij het inschrijfformulier
te voegen).
Via dit formulier vragen wij uw toestemming voor:
- het plaatsen van foto’s van uw kind in de schoolgids en/of schoolbrochure, op de (openbaar
toegankelijke) website van de school en in (digitale) nieuwsbrieven om informatie bekend te
maken over de organisatie en de activiteiten van de school;
-

het verwerken van persoonsgegevens van uw kind voor het geven van onderwijs met behulp
van digitale leermiddelen en digitale diensten;

-

het uitwisselen en delen van voor communicatie bedoelde gegevens van uw kind en/of om
een klassenlijst en/of telefoonlijst op te stellen;

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 school stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.
Zie de achterzijde voor het in te vullen formulier.

Ja, ik geef de Admiraal De Ruyterschool toestemming om de volgende persoonsgegevens van:

(naam leerling invullen) te verwerken zolang mijn kind is ingeschreven:
Voor het bekend maken van informatie over de organisatie en activiteiten van school:
□ foto’s in de schoolgids en overige papieren brochures;
□ foto’s op de website en in voorkomende gevallen in de regionale krant;
□ foto’s op evt. toekomstige social media van de school;
Voor het opstellen van een klassenlijst en/ of telefoonlijst:
(voor gebruik in de klassenkrant, voor de groepsouders en de oudercommissie)
□ naam, voornamen, telefoonnummer;
□ adres, postcode, woonplaats;
□ e-mailadres;
Voor het uitwisselen van observatiegegevens/toetsresultaten (betreffende de ontwikkeling van de
leerling¹ met als do el een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkeling te realiseren en het bieden
van ondersteuning/begeleiding) met externe instanties zoals:
□ sociaal team Krimpen aan den IJssel;
□ orthopedagoog;
□ groepsleiding en zorgcoördinator van het internaat (voor schippersleerlingen die wonen op
het internaat);
□ schoolmaatschappelijk werker;
Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten:
(bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account voor Ambrasoft, Basispoort e.d.)
□ naam en roepnaam;
□ gegevens over leerjaar en groepsnaam;
Delen van de volgende gegevens met de schoolfotograaf:
□ naam, telefoonnummer;
□ adres, postcode, woonplaats;
□ e-mailadres;
□ gegevens over leerjaar, groepsnaam;
Het gebruik van de foto voor intern schoolgebruik, te weten voor het (digitale) leerlingdossier.
□ pasfoto
Ik weet dat ik kennis heb kunnen nemen van het privacyreglement dat op school is in te zien.

Krimpen aan den IJssel,

(handtekening van de ouder voor leerlingen <16 jaar)
(naam)
¹ Indien van toepassing gaandeweg de onderwijsloopbaan in groep 1 t/m 8, bijv. bij de bespreking in ons
ondersteuningsteam.

