TOELATING PUBLICATIE FOTO’S

Geachte ouders,

Besloten Facebookpagina
Er bestaat een besloten Facebookpagina waar jullie het wel en wee binnen het kinderdagverblijf kunnen
volgen. Buiten spelen, verjaardagen, themawerking,… Het zal allemaal op beeld gezet worden en deze foto’s
kunnen door jullie gedownload worden. Uiteraard is deze pagina beveiligd! Enkel ouders waarvan het kindje
op dat moment in ons kinderdagverblijf wordt opgevangen kunnen op deze facebookpagina. Wanneer uw kind
ons kinderdagverblijf verlaat, sluiten we 1 week na vertrek de toegang tot de facebookpagina af.

Website – Huiskrant - Publicaties
De website van “Het Elfenbosje” vindt u terug binnen de website van het woon- en zorgcentrum:
www.stbernardus.be. Op deze website vindt u informatie terug rond de werking van ons huis en het
kinderdagverblijf, de vacatures, … en een fotoboek rond de activiteiten hier in huis en in “Het Elfenbosje”.
Persoonsgegevens worden niet op de website geplaatst zonder schriftelijke toestemming.
Voor het publiceren van foto’s (website, huiskrant of publicaties) zal het WZC het principe hanteren van de
afweging van belangen. D.w.z. dat foto’s meestal in een algemeen kader, tijdens activiteiten gemaakt worden
en enkel dienen om de sfeer en meerwaarde van deze activiteit te ondersteunen. Bij eventueel bezwaar wordt
de betwiste foto op eenvoudig verzoek van de website verwijderd.

Mogen wij u vragen om bijgevoegd formulier in te vullen en ons terug te bezorgen, zo kunnen wij uw keuzes
respecteren.
Van harte dank voor uw medewerking!

Mvg,
Team Elfenbosje
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TOELATING PUBLICATIE FOTO’S

Naam en voornaam,

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

Ouder van

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

Facebook
Geeft toestemming voor de publicatie van foto’s van zijn/haar kindje op besloten Facebook-pagina van het
Elfenbosje: JA / NEE *

Website – Huiskrant - Publicaties
Geeft toestemming voor de publicatie van foto’s van zijn/haar kindje op de website van het Elfenbosje, de
huiskrant en/of eventuele andere publicaties: JA / NEE *
Bij eventueel bezwaar wordt de betwiste foto op eenvoudig verzoek van de website verwijderd.

Datum van ondertekening:

……./……./…….

De ouder(s),

* Schrappen wat niet past
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