
Formulier Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

Per 1 mei 2018 is de wet voor WBP aangepast. Dat betekent voor mij dat ik jullie formeel om 
toestemming moet vragen voor verschillende onderdelen die ik hieronder opsom. Pas als ik 
dit formulier door jullie ingevuld en ondertekend ontvang, mag ik jullie deelgenoot maken 
van de bestaande ruil-app, of van eventuele adres- en telefoongegevens van mede leerlingen. 
Tevens is het voor mij belangrijk om te weten of leerlingen wel of niet met beeld en/of ge-
luidsmateriaal op mijn website geplaatst mogen worden. Hiervoor moeten jullie ofwel de ou-
der/verzorger toestemming geven.

Via dit formulier vraag ik jullie toestemming, conform de WBP, voor het volgende: 
(graag afvinken wat van toepassing is en waar je mee akkoord gaat)

Gebruiken van je telefoonnummer in de ruil-app ten behoeve van ruilen van lessen 
Opslag van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres in mijn administratie 
Alleen voor kinderen: Opslag  van gegevens van de geboortedatum van je kind in mijn 
administratie: nodig om aan te tonen dat het niet gaat om een volwassene leerling die 
onderheven is aan btw. 
Maken van beeld-en geluidsmateriaal van je kind of van jezelf voor intern en extern 
gebruik (ter bevordering van het leerproces of voor plaatsing op mijn website)*
Plaatsen van beeld- en geluidsmateriaal van je kind of van jezelf op mijn website 

*Let op: tijdens voorspeelavonden kan ik niet garanderen dat uw kind of u zelf niet door an-
deren gefilmd of gefotografeerd wordt. Dit zijn openbare evenementen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vul hieronder de gegevens in die voor jou van toepassing zijn en lever dit formulier in bij 
Diana Bohnenberger 

Voor- en achternaam volwassene leerling: ____________________________________

Voor- en achternaam kind: ________________________________________________

Geboortedatum kind: ____________________________________________________ 

Naam ouder/verzorger van kind: ___________________________________________ 

Telefnr. volwassen leerling of ouder/verzorger van een kind:____________________ 
(bij voorkeur een 06-nummer i.v.m. WhatsApp informatiegroep) 

Handtekening:                  Datum: 

!
______________________________________            _________________________ 

Hiermee ga ik akkoord met het gebruik van de boven aangevinkte gegevens door Diana Bohnenberger.


