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Toestemmingsformulier gegevensverwerking 

 

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke 

toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te 

ondertekenen en bij het inschrijfformulier te voegen.  

 

Talent heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind 

passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te 

voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk 

bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Heeft u vragen 

over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar 

wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris 

Gegevensbescherming via fg@talentwesterveld.nl. 

 

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 Talent stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.  

 

 

Voor het bekend maken van informatie over de organisatie en activiteiten van school: 

 

Ja, ik geef Talent toestemming om de volgende persoonsgegevens van …………………………………………… 

te verwerken zolang mijn kind is ingeschreven: 

 

1) (pas)foto’s in de schoolgids en overige papieren brochures; 

2)  naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar in de schoolgids en overige papieren brochures; 

3)  (pas)foto’s op de website en in voorkomende gevallen in de regionale krant of nieuwswebsite; 

4)  naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar op de website en in voorkomende gevallen in de 

regionale krant of nieuwswebsite; 

5)  (pas)foto’s op sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school). 

 

  



                                                                      Toestemmingsformulier gegevensverwerking 

 

 

 

 

Ja, ik geef Talent toestemming om de volgende persoonsgegevens van …………………………………………… 

te verwerken zolang mijn kind is ingeschreven: 

 

Het delen van de volgende gegevens aan de schoolfotograaf: 

 

1)  naam, voornamen, telefoonnummer;  

2)  adres, postcode, woonplaats;  

3)  e-mailadres; 

4)  gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer. 

 

Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten:  

 

1) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht;  

2) persoonsgebonden leerlingennummer; 

3) gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer. 

 

Voor het opstellen van een klassenlijst en/of telefoonlijst: 

 

1)  naam, voornamen, telefoonnummer;  

2)  adres, postcode, woonplaats;  

3)  e-mailadres; 

 

Voor het delen van informatie met de ouderraad en het faciliteren van de taakuitvoering 

door de ouderraad: 

 

1)  naam, voornamen, telefoonnummer;  

2)  adres, postcode, woonplaats;  

3)  e-mailadres; 

4)  gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer 

5)  gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen  van gelden, ouderbijdragen 

en vergoedingen. 

 

Plaats: 

   

Datum: 

 

 

 

 

_______________________       _______________________  

Naam ouder        Naam ouder 


