SAAM*uitleg AVG informatie voor ouders

AVG informatie voor ouders voorbeeld tekst school

Onze visie op privacy
Onderwijs verzorgen kan én mag niet zonder dat je persoonsgegevens deelt met ons.
Daarbij zijn de volgende zaken van belang:
We zijn zuinig op persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd en zorgen dat we er zo veilig
mogelijk mee om gaan.
Voor de ontwikkeling van kinderen willen we juist het kind maar soms ook de
ouders/verzorgers zo goed mogelijk leren kennen en daarvoor gebruiken we juist
persoonsgegevens omdat we de ontwikkeling willen vastleggen en volgen.
We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft.
We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens wij gebruiken.
We geven persoonsgegevens aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te
ontvangen.
Als we gegevens uitwisselen met dienstverleners dan maken we goede afspraken over wat
ze met de persoonsgegevens mogen doen en deze afspraken leggen we vast in contracten.
We houden ons beleid up to date. Regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de
gevolgen uit van Europese regelgeving over privacy (AVG). Ons privacybeleid is daarom
nooit helemaal klaar, we blijven over dit onderwerp in gesprek met collega’s, kinderen en
ouders/verzorgers, maar ook met toezichthouders en belangenorganisaties.
Kijk voor een toelichting op: https://www.saamscholen.nl/p/privacy

Foto- en videomateriaal
Onze visie op het gebruik van foto’s en video’s binnen de school.
Foto- en videomateriaal vallen ook onder persoonsgegevens. Deze gegevens zijn niet onontbeerlijk
voor het geven van onderwijs. Toch vinden wij het als school belangrijk om te laten zien waar we
mee bezig zijn. We vragen u dan ook door middel van een toestemmingsformulier om toestemming
voor het gebruik van dit beeldmateriaal opgesplitst naar diverse doeleinden.
Daarbij zijn de volgende zaken van belang:
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Binnen onze stichting gebruiken
wij een protocol beeldmateriaal waaraan foto’s worden getoetst.
Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
(Groeps)foto’s gemaakt door de Schoolfotograaf worden enkel gepubliceerd via de
afgeschermde ouderportal.
Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen zelf waarom het gebruik van foto’s
en video’s wel of niet mag.
U wordt elk jaar herinnerd aan uw toestemming. Ouders mogen áltijd de toestemming die
ze hebben gegeven weer intrekken.
We vragen onze ouders terughoudend te zijn met het maken en delen van foto’s.

