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Algemene verordering gegevensbescherming ivm gebruik beeldmateriaal  

Beste ouder  
Beste leerling  
  
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke 

toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens doen in de 

toekomst.  
  

Op onze school laten wij u met foto’s en filmpjes zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 

tijdens verschillende gelegenheden (vb tijdens activiteiten, extra-murosactiviteiten en lessen). Ook u/ 

uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.   
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met foto’s en filmpjes en gebruiken geen foto’s/filmpjes waarbij de 

leerling schade kan ondervinden; we gebruiken evenmin namen van personen bij foto’s/filmpjes.  
Het is goed mogelijk dat u niet wenst dat beeldmateriaal van u/uw zoon/dochter verschijnt.   
Met deze brief vragen we daarom uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van 

beeldmateriaal. Gelieve het toestemmingsformulier ingevuld terug te  bezorgen.  Dit 

toestemmingsformulier mag door de leerling worden ondertekend (> 12 jaar).  Gelieve de 

toestemming samen met uw ouders/ uw zoon/dochter thuis te bespreken.   
Uw toestemming geldt enkel voor beeldmateriaal, die door ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. 

Ouders of leerlingen die foto’s maken tijdens schoolactiviteiten kunnen deze niet publiceren zonder 

uitdrukkelijke toestemming. (recht op afbeelding)  
Voor foto’s/filmpjes nodig voor onderzoeksdoeleinden (vb les/opdracht van een stagiair) of andere 

doeleinden vragen we eveneens hiervoor uw toestemming.  
U mag/kan altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. U mag/kan op een later moment 

alsnog toestemming geven.   
Toestemmingsformulier: zie antwoordblad 4.  
  
Bij vragen of opmerkingen, kan u steeds contact opnemen met onze aanspreekpunten  
informatieveiligheid (AIV) via volgend emailadres : privacy@sint-paulus.be   Alvast 

bedankt voor uw medewerking!.  
  
Met vriendelijke groet  
I. De Laet              P. Damarey  
L. Quintyn              C. Schouppe  
Directie               AIV Sint-Paulusinstituut   
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal  
      

Indien de leerling niet over voldoende beoordelingsvermogen beschikt, moet een ouder of voogd toestemming 

geven voor de gegevensverwerking (*)  
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.  
  

Hierbij verklaart ondergetekende, dat beeldmateriaal door het Sint-Paulusinstituut, Herzele gebruikt mogen worden:    

Beeldmateriaal mag door het 
Sint-Paulusinstituut, Herzele 
gebruikt worden:  
  

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende 
doelen  

  
  JA  

  
  NEE 

    interne communicatie          

voor personeel, ouders          
en leerlingen       
        (leerplatform, brochure,          
nieuwsbrieven,…)  

Informeren van ouders en leerlingen over de school 
en de onderwijs mogelijkheden. Hiernaast wordt het 
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de 
school.   

     
0  

     
0  

     het publieke gedeelte       

van de schoolwebsite  
     (www.sint-paulus.be)  

Informeren van huidige/toekomstige ouders en 
huidige/toekomstige leerlingen over de school, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals extra-murosactiviteiten, 
schoolfeesten, etc.   

     
0  

     
0  

   infoborden op school  
(beeldschermen, 
prikborden,….)  

Informeren van huidige/toekomstige ouders en 
huidige/toekomstige leerlingen over de school, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals extra-murosactiviteiten, 
schoolfeesten, etc.   

  
   0  
  

  
    0  
  

        externe communicatie          

(folders, persberichten,   
          flyers,…)  

  

Informeren van huidige/toekomstige ouders en 
huidige/toekomstige leerlingen over de school, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals extra-murosactiviteiten, 
schoolfeesten, etc.  

  
   0  
  

  
    0  
  

        Sociale media van de           

school  
          (facebook, instagram)  

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om de school  

       
0  

  
    0    

        Jaarboek           

(enkel voor             
eindejaarsleerlingen)  

Leerlingen een boek aanbieden als herinnering aan 
hun schoolleven op SPI.  

     
0  

  
    0    

Beeldmateriaal/filmmateriaal 
door studenten 
lerarenopleiding:  
  

Beeldmateriaal/filmopnames: louter gebruik voor 
educatieve doeleinden in de lerarenopleiding.  
In dit geval geef ik de toelating tot filmopnames.  

  
    

JA  

  
    
NEE  
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Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.   
Datum : ………………………………….       Klas : …………………………  
  
Naam leerling : ……………………………….  Naam ouder/voogd : …………….………….  
  
Handtekening leerling          *Handtekening ouder/voogd  


