Toestemmingsformulier ouders voor het
gebruik van persoonsgegevens in het digitaal
systeem van vzw GOEVIE !

Met ingang van 25 mei 2018 wordt “artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens”
vervangen door “artikel 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”.
In kader van deze wet vragen wij toestemming aan ouders voor het verwerken en/of
delen van (leerling)gegevens via de online maatregelenapplicatie van vzw Goevie !
Met de ondertekening van dit formulier weet ik volgende zaken:
- dat de school gebruikt maakt van de diensten van vzw Goevie !
- dat het doel van de gegevensverwerking in dienst staat van het begeleiden van de
leerlingen en het optimaliseren van het zorgbeleid.
- dat het vastleggen en het gebruik van deze gegevens beperkt is tot de informatie
die strikt noodzakelijk is voor het bepalen van passende
ondersteuningsmaatregelen binnen het onderwijs.
- dat vzw Goevie ! zelf geen toegang heeft tot de gegevens van mijn kind.
- dat de persoonlijke gegevens beveiligd worden opgeslagen.
- dat vzw Goevie ! werkt met een inlogaccount waardoor de gegevens enkel
toegankelijk zijn voor wie ze heeft aangemaakt of voor wie ze mag lezen of
bewerken van de administrator.
- dat vzw Goevie ! analyses kan maken van geanonimiseerde gegevens om haar
instrument te verbeteren. De analyses kunnen ook gebruikt worden om de
onderwijskwaliteit te verbeteren. Meer uitleg hierover vind ik in het document
“gegevensbescherming” op de website van VZW Goevie !.
Als ouder kunt u hiervoor wel of geen toestemming verlenen (door hieronder uw wensen
aan te kruisen en in te vullen). U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken!
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Ik sta toe dat de school of begeleider van mijn kind de applicatie van vzw Goevie !
gebruikt om maatregelen voor mijn kind uit te zoeken en te evalueren.
Ik geef ……………………………………………de toestemming om administrator van het
document te zijn.
Ik wil zelf ook toegang tot het document:
0 in de online versie
0 in papieren versie
Ik geef toestemming om via de applicatie samen te werken met de andere
zorgverlenders van mijn kind.
Met volgende zorgverlener mag niet online samengewerkt worden in het document
van mijn kind:………………………………………………………………………………………..

Ik/wij ondergetekende(n) ……………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………ouders/opvoedingsverantwoordelijke(n)
geeft/geven toestemming om met de Goevie! applicatie te werken zoals hierboven
aangeduid.
Dit voor ………………………………………………(naam van de leerling) geboren op …………..
Gelezen en goedgekeurd op ……………..(datum van ondertekening)
Naam:
Handtekening(en):

