Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2018
betreffende de goedkeuring van het formulier m.b.t. het gebruik van beeldmateriaal.

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Algemeen beeldmateriaal (= niet gericht beeldmateriaal)
In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten - al dan niet met ouders - gemaakt, die gebruikt
worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de opvang.

Portretten (= gericht beeldmateriaal)
Wij, ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van ............................................................ geven toestemming
voor het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal van ons kind tijdens de opvang:






in de opvanglokalen als herkenningspunt voor kinderen en ouders
op onze publieke websites en sociale mediakanalen, zijnde
o de publieke website
o de openbare facebook
o de media (krantenartikel of televisie-uitzending om aspecten van de kinderopvang bekend te
maken aan een ruimer publiek)
voor promotionele doeleinden (folder, de gemeentelijke nieuwsbrief en jaarverslagen om de werking
van de kinderopvang bekend te maken aan een ruimer publiek)
in functie van de pedagogische werking van de organisator, zijnde
o interne vorming van medewerkers om de kwaliteit van de werking te verbeteren
o bespreking betreffende het opvolgen van het welbevinden en betrokkenheid van kinderen
o het opnemen in documenten en knutselwerkjes die worden meegegeven aan ouders en/of
bezoekers om te tonen hoe het eraan toe gaat in de kinderopvang
o gebruik door stagelopende leerlingen in schoolopdrachten.

De opvang bewaart het beeldmateriaal niet langer dan nodig.
Wat je vandaag beslist is niet noodzakelijk vaststaand voor heel de opvangperiode. Je kan op elk moment je
beslissing herzien. Als ouder heb je recht op informatie, toegang, verbetering en verzet. Elke ouder (wettelijke
vertegenwoordiger van kind) heeft het recht beeldmateriaal van zijn kind te laten verwijderen van alle door de
opvang beheerde media, zonder opgave van reden.
Wil je je rechten uitoefenen of heb je nog vragen? Contacteer hiervoor de verantwoordelijke.

Handtekening ouder(s):

............................................................

............................................................

Datum: .................................

