Informatie over AVG & toestemming
We hebben ervoor gekozen om YouTube te gebruiken als platform voor het delen van video’s. Om
deel te nemen moet je de gemaakte video uploaden in YouTube. De regels van YouTube zijn van
toepassing zodra er een video geüpload is.
Deze actie is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. De inzender (school) van de video heeft
daarom toestemming nodig van de ouders van de kinderen die in de video staan.
Deze toestemming moet ook weer door de ouders kunnen worden ingetrokken. Dat dit kan en de
wijze waarop moet ook in de verklaring worden opgenomen. Dat is de verantwoordelijkheid van de
inzender (school) zelf. De toestemming zal moeten worden ingetrokken door de school. Als de
toestemming is ingetrokken, zal de school de video moeten verwijderen van YouTube en daarmee
verdwijnt deze ook van onze website. Daarmee doet de betreffende school (inzender) niet meer mee
met de actie.
Als je video de selectie haalt en behoort tot de top 10 of vervolgens de top 5 zullen deze video’s
getoond worden op de actiepagina van Noordhoff. Dit zijn ‘embedded links’. Wanneer er een
probleem is met toestemming en je besluit de inzending in te trekken: je verwijdert de video van
YouTube, dan verdwijnt de video ook van onze site.
Toestemmingsformulier
Het is in dit geval de verantwoordelijkheid van de school om een goede toestemmingsverklaring aan
de ouders van de kinderen voor te leggen en ook ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe deze
toestemming weer kan worden ingetrokken. Toestemming kun je regelen aan de hand van een
toestemmingsformulier, de vereisten van zo’n formulier zijn:
-

Vrije toestemming, toestemming moet ‘vrijelijk’ gegeven worden.
Specifiek, de toestemming moet specifiek zijn. Het moet de onderscheiden zijn van andere
aangelegenheden. Er wordt dus uitgelegd waar precies toestemming voor verleend wordt.
Geïnformeerd, de betrokkene moet weten waar hij/zij toestemming voor geeft en aan wie,
welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welk doel en hoe lang. Bovendien moet
er informatie over het intrekken van de toestemming worden verleend.
Ondubbelzinnig, voor geldige toestemming is altijd een actieve handeling nodig. Dit betekent
geen vooraf aangevinkte vakjes.
Eenvoudige vorm, gemakkelijke taal
Toestemming voor kinderen, aangezien het om kinderen onder de 16 gaat, is er toestemming
van de ouders/verzorgers nodig
Bewijs van toestemming, wanneer je op basis van toestemming persoonsgegevens verwerkt,
moet je die toestemming kunnen bewijzen.

