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Toelichting Toestemmingsvragen 
 
Onderstaand treft u per onderdeel een uitleg betreffend de toestemming die wij vragen. 
Wilt u de toestemming op een later tijdstip nog wijzigen, is dit altijd mogelijk. 
 
Vraag 1 en 2 
Beeldmateriaal foto en filmopnames 
Om bepaalde leuke situaties en feestelijke activiteiten vast te leggen worden er regelmatig 
foto’s gemaakt en gefilmd bij De Bereboot, ook op de groep waar uw kind verblijft. 
 
De toestemming voor foto en filmopnames is onderverdeeld in twee categorieën: 
Intern (KOV-net, nieuwsbrieven, afgedrukt op de groep) 
Extern (Social Media: Facebook/Instagram/YouTube, persberichten, advertorials, PR) 
 
In de toestemmingsverklaring is het mogelijk om toestemming te geven voor foto en 
filmopnames voor zowel intern als extern gebruik.  
Ook is het mogelijk om voor beide geen toestemming te geven.  
Daarnaast is er de mogelijkheid om wel toestemming te geven voor intern gebruik, maar niet 
voor extern gebruik.  
 
Het is NIET toegestaan dat ouder(s) / verzorger(s) foto-en of filmopnames, waarop ook 
anderen kind(eren) dan de eigen kind(eren) zichtbaar zijn, geplaatst worden op Social 
Media. (verwijzing naar Protocol Beeldmateriaal). 
 
Vraag 3 
Vingerafdruk als beveiliging bij binnenkomst 
Bij Kinderdagverblijf De Bereboot wordt de toegang tot het pand beveiligd. De vingerafdruk 
wordt omgezet in een (herkennings)code.  Alleen ouder(s) / verzorger(s) wiens vingerafdruk 
wordt herkend door het systeem krijgt toegang. Na beëindiging van de plaatsing wordt de 
vingerafdruk verwijderd uit het systeem.  
 
Vraag 4 
Privacy beleid 
Kinderdagverblijf De Bereboot hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Wij hanteren hiervoor een privacy beleid zoals dat terug te vinden is op 
onze website. Wij streven naar het geven heldere en transparante informatie over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om die reden vragen 
wij uw toestemming voor de verwerking van uw (noodzakelijke) gegevens voor de 
omschreven doelen. 

 

http://www.bereboot.nl/

