FOTO– EN VIDEO OPNAMES
DOOR OUDERS NIET TOEGESTAAN
Ouders zijn regelmatig welkom in school voor het bijwonen van diverse
activiteiten. We zien steeds meer dat ouders hierbij opnames maken met hun
mobieltje en deze foto’s/video’s daarna delen middels sociale media. Opnames maken van
je eigen kind is - na toestemming van de directie - in principe toegestaan, maar het probleem
is vaak dat ook anderen (kinderen en personeel) in beeld komen. We willen ouders er op
wijzen dat het zonder toestemming verspreiden - op welke wijze dan ook - van
beeldmateriaal waarop anderen te zien zijn, NIET IS TOEGESTAAN i.v.m. de schending van
de privacy van de betrokkenen. We gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het
maken van foto’s en video’s en het plaatsen en verspreiden ervan via internet en/of social
media. Gelieve hiermee rekening te houden en het RECHT OP PRIVACY van anderen te
respecteren!
Om ongewenste effecten zoveel mogelijk te voorkomen hebben we onderstaande
gedragscode vastgesteld.
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Het maken van foto’s en videopnames in school is niet toegestaan, tenzij de directie hiervoor
uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, waarbij onderstaande afspraken gelden:







Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s
Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik
Zet geen foto’s of video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media
Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn
Maak een close-up alleen van je eigen kind
Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat

Bovenstaande afspraken gelden ook voor ouders die meegaan op uitstapjes of anderszins
hulp/ondersteuning bieden bij activiteiten buiten de school.

Disclaimer
Uitsluiting aansprakelijkheid Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is
de grootste zorgvuldigheid in acht genomen en is alles in het werk gesteld om te
zorgen dat de informatie valide is. Tevens betracht de beheerder/samensteller van
deze site de grootste zorgvuldigheid bij het doorverwijzen naar andere
informatiebronnen buiten deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen
van de informatie op deze site, of in informatiebronnen buiten deze site, na verloop
van tijd verouderd of achterhaald is. De beheerder/samensteller van deze site,
alsmede de schrijvers van de informatie die in deze site is opgenomen, sluiten iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van
het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. De informatie
die ter beschikking komt door verwijzingen (links) die op deze site aangebracht zijn en verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd- vallen buiten
de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze site.
Auteursrecht Al het materiaal op deze site -zowel teksten, foto-en filmmateriaal
alsmede grafische items- is auteursrechtelijk beschermd. De bescherming van
intellectueel eigendom is in Nederland geregeld in de Auteurswet. Daarnaast is voor
gegevensverzamelingen zoals deze site de databankwet van kracht. Deze wet
voorziet in de rechtsbescherming van de producent van de databank, die in dit geval
de beheerder/samensteller van deze website is. Overname van materiaal op deze
site is derhalve in geen enkel geval toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de rechthebbende(n).
Links naar andere sites Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben
tegen verwijzingen vanuit deze site naar hun site, worden verzocht contact op te
nemen met f.zeijen@maasgouw.nl zodat eventueel de bewuste link(s) verwijderd
kunnen worden.
Privacyverklaring:
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U
kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en
verwijderen door VPNgids.nl

