DE ACADEMIE LONDERZEEL – INSCHRIJVING NIEUWE LEERLING 2019-2020 - LEESBAAR AUB

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Indien je je identiteitskaart/kidsID mee hebt, moet je alleen de gele onderwerpen aanvullen
FAMILIENAAM

NATIONALITEIT NIET B:

VOORNAAM

GESLACHT

GEB.DATUM

DD

MM

RIJKSREG.NR

JJ

M

V

GEB.PLAATS
-

6+5 CIJFERS (SISKAART)

STRAATNAAM

NR.

POSTNR
MOBIEL nummer voor
SMS
WAAR GAAT BOVENGENOEMDE
(schoolplichtige) LEERLING NAAR SCHOOL (DAG)

BUSNR.

(deel)
GEMEENTE
E-MAIL VOLW.
LEERLING

G E G E V E N S O U D E R S voor jonge leerlingen
FAMILIENAAM MOEDER
MOBIEL nummer MOEDER
FAMILIENAAM VADER
MOBIEL nummer VADER

VOORNAAM MOEDER
E-MAIL MOEDER
VOORNAAM VADER
E-MAIL VADER

EVENTUELE BIJKOMENDE
INFORMATIE OUDERS

E V E N T U E L E O P M E R K I N G E N en/of A A N D A C H T S P U N T E N
(voor directie – leerkracht – secretariaat)*:

□ Heb je het academiereglement van De Academie Londerzeel gelezen en ben je akkoord? Op aanvraag
kan je een papieren exemplaar verkrijgen, je vindt het academiereglement ook terug op de website:
www.academie.londerzeel.be/reglementen-afspraken
□ Heb je het APP (Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het
schoolbestuur voor De Academie en haar werking heeft bepaald) gelezen en ben je akkoord? Je vindt
het APP ook terug op de website www.academie.londerzeel.be/artistiek-pedagogisch-project-2
□

Heb je de privacyverklaring van De Academie Londerzeel gelezen en ben je akkoord? Op aanvraag
kan je een papieren exemplaar verkrijgen, je vindt de privacyverklaring ook terug op de website:
www.academie.londerzeel.be/reglementen-afspraken

□ De ingeschreven leerling (+18) of de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) geeft/geven toestemming
om de maandelijkse e-nieuwsbrief van De Academie Londerzeel te ontvangen (10 digitale brieven per
schooljaar waarvoor u steeds kan uitschrijven). Duid hier eventueel e-mailadres(sen) aan:
…………………………………………………………………………………………………………….
Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van vakanties, optredens, start kaartenverkoop, en zo meer.
□ De ingeschreven leerling (+18) of de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) geeft/geven toestemming
aan De Academie Londerzeel om SMS'en te versturen naar het opgegeven contactnummer bij
afwezigheid van de leerkracht of bij andere onverwachte omstandigheden.
Ook achterzijde invullen a.u.b.
De Academie Londerzeel

Toestemming beeldmateriaal

volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in
het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR)

In de academie worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, zonder de naam van de leerling
te vermelden. De academie bewaart dit beeldmateriaal niet langer dan nodig is.
Wat je als leerling/ouder vandaag beslist, staat niet noodzakelijk vast voor de volledige schoolcarriérre. Je
kan op elk moment je beslissing herzien. De volledige uitleg vind je terug op de website
www.academie.londerzeel.be/reglementen-afspraken.
Je hebt het recht beeldmateriaal van jouw kind te laten verwijderen zonder opgave van de reden. Je hebt
ook recht op informatie, toegang, verbetering. Bij vragen kan je de directie contacteren via
directie@academie.londerzeel.be
Je kan hieronder aangeven waarvoor je toestemming geeft.
En daar bovenop kan je kiezen of je die toestemming geeft voor algemeen beeldmateriaal en/of
portretten.

 Algemeen beeldmateriaal
Groepsfoto; filmpje van een optreden in groep: bestaat uit beelden die een algemene,
spontane sfeeropname weergeven zonder daarin één persoon of enkele personen uit te
lichten.

 Portretten
Onder portretten wordt gericht beeldmateriaal verstaan: een beeld van een individu; een
beeld waarin één persoon of enkele personen tijdens een groepsactiviteit wordt/worden
uitgelicht.
De ingeschreven leerling of de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) verklaart/verklaren dat De
Academie Londerzeel beelden die mezelf/ons kind portretteren*:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Algemeen beeldmateriaal (inclusief dvd)
Portretten
mag ophangen in de academie
Algemeen beeldmateriaal
Portretten
mag publiceren op sociale media (Facebook)
Algemeen beeldmateriaal
Portretten
mag publiceren op de academiewebsite
Algemeen beeldmateriaal
Portretten
**mag publiceren in e- en/of gedrukte publicaties zoals
nieuwsbrief, infobrochures, gemeentelijk infoblad, programmaboekjes
Algemeen beeldmateriaal
Portretten
mag gebruiken voor interne vorming van haar medewerkers
Algemeen beeldmateriaal
Portretten
mag gebruiken in de media, (kranten/televisie)

Voor akkoord
Datum
* Aanvinken wat mag

De Academie Londerzeel

Naam en handtekening van de leerling 18+/ouder(s) **
**Schrappen wat niet past

