
 

 

TOESTEMMINGSFORMULIER  

EMAIL-ADRES 

 

 

Het schoolgebeuren brengt heel wat briefwisseling met zich mee. Om de natuur wat te 

sparen, willen wij zoveel mogelijk per mail doen. 

 

 JA NEE 
 

❖ Ik wens de informatie van de school VIA MAIL te 
ontvangen 

0 0 
➢ Mogen we uw email-adres gebruiken, zodat u de 

schoolse post (met logo van de school) via mail kunt 
ontvangen (maandbrief, nieuwsflash, kalender, 
facturatie, klasbrieven …). 

 
0 

 
0 

➢ Mogen we uw emailadres gebruiken voor intern gebruik 
(directie, secretariaat,  klastitularis, zorgjuf). 
 

0 0 

➢ Mogen we uw emailadres gebruiken om informatie en/of 
gegevens van externe door te sturen via ons systeem 
naar uw mailadres (bv. info van sportclubs, info 
gemeente, info muziekschool,  info jeugdbeweging, …). 
 

 
0 

 
0 

❖ Ik wens niet in te stappen in het nieuwe systeem en 
ontvang de informatie van de school net zoals vroeger 
graag OP PAPIER.  

0 0 

  
Wet op de privacy: de school gebruikt deze gegevens om haar administratieve taken en verplichtingen te kunnen vervullen en verwerkt deze 
gegevens in haar leerlingvolgsysteem. Uw gegevens worden enkel binnen onze school gebruikt en worden verwijderd één jaar nadat uw kind 
de school verlaten heeft.  
De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. 
De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school  ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijke verplichte 
bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.sint-donatus.be . 
 
 

 

Mail-adres voor schoolcommunicatie (in duidelijke drukletters): 

…………………………………………………………………………………..………..…..  

 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.  

Naam ouder:  …………………………………………  Handtekening:  ……………………………………… 

Datum: ……… / ……… / 20………   (verplicht in te vullen en terug te bezorgen tegen do 13/09/2018) 

 

Naam en voornaam van de leerling ………………………………………………………………. 

Klas: ……………………………………………….  

                   1 document per kind invullen a.u.b. 

 

 

http://www.sint-donatus.be/

