Toestemmingsformulier

Fashion School & Studio

Informatieveiligheid en privacy op Fashion School Mode Incolors
Ds. C. Spoorlaan 23, 2632 DA Nootdorp

Gebruik van beeldmateriaal van leerlingen
1. Privacywetging en het gebruik van beeldmateriaal
Op onze cursus "Fashion designer" voor kinderen laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de naailessen,
musea bezoek, modeshow en andere activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en in video’s te
zien zijn .
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we
het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt u deze brief invullen, ondertekenen en met uw kind meegeven naar de volgende les?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens verschillende activiteiten. Fashion School Mode
Incolors heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms
zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf
waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor andere doelen, bijvoorbeeld om een les door een
journaliste op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook
als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
Indien u in de loop van het schooljaar uw keuze wilt wijzigen of uw toestemming(en) in wilt trekken neemt
u dan contact met ons op. Wij sturen u een nieuw toestemmingsformulier ter ondertekening.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Svetlana Eroshenko
Fashion School Mode Incolors

Fashion School & Studio
2. Overzicht activiteiten
Algemeen
Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemming die in dit formulier wordt gegeven te alle tijde kan
herroepen of gewijzigd worden na contact met het aanspreekpunt informatieveiligheid en privacy op
Fashion School Mode Incolors.
Maken van het beeldmateriaal
Ik werd ervan in kennis gesteld dat Fashion School Mode Incolors tijdens verschillende evenementen
en activiteitenfoto’s, video’s en geluidopnames kan (laten) maken.
Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s/video’s en geluidopnames worden
gemaakt waarop mijn kind herkenbaar en centraal in beeld wordt gebracht, alleen of
samen met één of meerdere leerlingen tijdens een activiteit wordt uitgelicht of waarbij
wordt geposeerd. (Tijdens lessen, modeshow, museumbezoek)
Gebruik van het beeldmateriaal
Ik geef hierbij de toelating dat foto’s/video’s en geluidopnames van mijn kind wordt
gepubliceerd op een publiek toegankelijk deel van de website van Fashion School Mode
Incolors. (Foto's op website Mode Incolors)
Ik geef hierbij de toelating dat dit foto’s/video’s en geluidopnames wordt gepubliceerd
op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).

Ja / Nee *

Ja / Nee *

Ja / Nee *

Facebookpagina Mode Incolors
Ik geef hierbij toestemming dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in krant of
tijdschrift.
Toestemming per activiteit
• Jaarlijkse fotoshoot – presentatie van eigen ontwerp
• Cursusactiviteiten – tijdens naailes, modetekenen les, mode ontwerpen les
• Buitenschoolse activiteit- Museabezoek (mode tentoonstelling )
• Modeshow en certificaatuitreiking

Ja / Nee *

Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *

3. Toestemming om beeldmateriaal te publiceren
Door dit document te ondertekenen, geeft u als ouder uw uitdrukkelijke toestemming aan de school om
beeldmateriaal (foto-, video- en geluidsmateriaal), zoals op dit formulier aangegeven te publiceren.
Datum: …… - …… - …………
Ik geef hierbij toestemming aan de school om beeldmateriaal van
………………………………………………………………………………………………… (voor- en achternaam cursist)
te publiceren op de hierboven vermelde activiteiten.
Naam en voornaam ouder : ………………………………………………………
Handtekening

: ………………………………………………………

*) doorhalen wat niet is gewenst
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