
Stamboeknummer ________________ 
 

 Privacyverklaring leerlingen en ouders 

 (laatst aangepast 20/03/2020) 

 

 

 

 

Wij/ik  geven/geef 

O wel  

O geen  

toestemming om beeld- en audiomateriaal op een niet-commerciële manier te gebruiken in schoolverband 

Datum :  
 

Naam en handtekening  van de ouders : 
 

Naam leerling : 
 

Klas: 

 

 

1. Identiteit 

De school heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten 

in de VLS OLVG Melsele.  

 

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor :  

- De organisatie van het onderwijs  

- De leerlingenadministratie en de facturatie 

- De leerlingenbegeleiding en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van 

digitale leermiddelen; 

- Het verspreiden en delen van informatie en publiciteit; 

- De ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse); 

- De naleving van andere wet- en regelgeving en het behandelen van geschillen; 

 

3. Rechtsgrond 

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening 

(overeenkomst), ofwel je toestemming. 

 



4. Rechten van leerlingen en ouders 

Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking 

ervan laten beperken en/of je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen. 

Stuur daarvoor een e-mail naar info@lagereschool-olvg.be  

 

5. Bewaarperiode 

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld 

of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft. 

 

6. Vertrouwelijkheid 

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te 

waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van 27 april 2016. 

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen als door onze mogelijke onderaannemers 

(bv.  een IT bedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de 

privacyregels.  

 

7. Overmaken aan derden 

De school zal (in principe) geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 

wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een 

verwerker voor leerplatformen, leerlingvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m. 

Bij een schoolverandering worden leerling-gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder bepaalde 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 17 van onze infobrochure. 

 

8. Meer weten 

Voor meer info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be en https://gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

9. Functionaris gegevensbescherming 

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het 

schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.  

 

10. Wijziging privacyverklaring:  

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Na elke aanpassing 

wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.  

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een hoofdstuk over “privacy, gegevensbescherming en inzagerecht” 

opgenomen in de infobrochure van de VLS OLVG Melsele.   

De school zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van de rechtsgrond beschreven onder puntje 3. De 

handtekening van de ouder(s) geeft deze toestemming.  

 

11. Toestemming beeldmateriaal 

Zoals ons schoolreglement vermeldt, vragen wij bij aanvang uw toestemming voor het gebruik van audio en 

beeldmateriaal.  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, sociale media, Gimme of in 

een schoolkrant of dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een 

leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met 

respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van 

deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken door dit 

schriftelijk te melden aan de school.  
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