Toestemmingsformulier verwerken persoonsgegevens

Naam ouder: __________________________________________
Datum: ________________________________________________

Hierbij geef ik als ouder van ____________________________________(naam kind) toestemming
aan De Benjamin voor:
Handtekening:


Het maken van foto’s bij dagelijkse activiteiten op de groep
of tijdens uitjes door pedagogisch medewerkers van
De Benjamin. Deze foto’s worden gedeeld met ouders uit
de groep van uw kind via de ouder-app Bitcare (bijv.
fotocollages welke verstuurd worden om ouders een
indruk te geven van wat de kinderen overdag hebben
gedaan).
_______________________________



Het plaatsen van foto’s op de facebookpagina van
De Benjamin.



Het plaatsen van foto’s op het besloten oudergedeelte van
de website: www.debenjamin.com

_______________________________







_______________________________
Het delen van foto’s met journalistieke media zoals Mooi
Bernheze (voor gebruik in het weekblad of op hun
website).
_______________________________
Het maken van foto’s door andere ouders tijdens bijv. een
verjaardags/afscheidsfeestje welke enkel en alleen mogen
worden gebruikt voor prive-doeleinden. We vragen ouders
nadrukkelijk deze foto’s niet te delen via social media.
_______________________________
Het verwerken van observaties en registreren van de
ontwikkeling van uw kind met behulp van kindvolgsysteem
KIJK! Na ieder registratiemoment in KIJK! wordt u
uitgenodigd voor een oudergesprek waarin onze
bevindingen met u worden gedeeld.
_______________________________

Voor het delen van informatie over de ontwikkeling van uw kind met derden (bijv. het consultatiebureau
of de basisschool) zal altijd vooraf voor deze specifieke situatie schriftelijk om uw toestemming worden
gevraagd door De Benjamin.
Wanneer u voor één/meerdere van bovenstaande onderwerpen toestemming geeft, vragen wij u dit per
onderdeel te bevestigen met uw handtekening. Mocht u voor bepaalde onderdelen geen toestemming
geven, dan kunt u dit open laten. Dit formulier zal nadat het door u is ingevuld en aan ons is
geretourneerd, worden toegevoegd in Bitcare. In Bitcare is dit formulier voor u dan ten alle tijden terug te
vinden onder het kopje ‘documenten’. We vinden het belangrijk te benadrukken dat u altijd het recht
heeft eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Binnen De Benjamin houden we ons aan de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wilt u weten hoe het precies zit met de regels en
afspraken rondom privacy? Lees dan ons privacyreglement dat u kunt vinden op www.debenjamin.com .
Met eventuele verdere vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groet, Inez en Mirjam,
directie kinderopvang De Benjamin

