
 
 
 
Berkel en Rodenrijs, 30 augustus 2018 

 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE SCHOOLFOTOGRAAF HET BAKEN 
 
 
Op zondag 16, zaterdag 22 en zondag 23 september 2018 strijkt de schoolfotograaf weer in de 
speellokalen van BS Het Baken neer om portret en/of gezinsfoto’s te maken. Op donderdag 13 
september worden er onder schooltijd groepsfoto’s gemaakt. 
 
Hiervoor worden deze week op papier unieke inlogcodes voor het planningssysteem aan uw 
kind(eren) meegegeven. U dient namelijk, net als vorig schooljaar, zelf een tijd voor de portretfoto’s 
in te plannen via internet. Als u geen portretfoto’s wilt laten maken, plant u gewoon niet in. 
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving worden er zo min mogelijk gegevens gebruikt voor de 
planning en opslag van gegevens in combinatie met foto’s. Hiervoor is een nieuw planningssysteem 
in gebruik genomen (https://portal.fotostudioz.nl ) waarbij ook expliciet gevraagd wordt om 
toestemming om uw gegevens (naam leerling, groep, emailadres in combinatie met datum en tijd van 
de fotosessie) op te slaan én voor toestemming om de foto’s van uw kinderen op de bestelsite aan te 
bieden.  
 

GEEN SCHOOLFOTO’S MAAR ALLEEN GROEPSFOTO’S? 
 
Let op! Ook als u alléén een groepsfoto wil afnemen vragen we u om in te loggen en expliciet 
toestemming te geven voor het maken en aanbieden van de groepsfoto waar uw kind op staat. U 
hoeft dan geen tijd op te geven. Als u geen gebruik maakt van de inlogcode en geen expliciete 
toestemming geeft zal uw kind niet op de groepsfoto staan. Dit als gevolg van de AVG. 
 
N.B.: FotostudioZ heeft ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met de Laurentiusstichting 
en voldoet dan ook volledig aan de eisen van die AVG. 

 
Deze gegevens worden niet ergens anders voor gebruikt en worden een maand na de sessies 
verwijderd uit het plansysteem. De gegevens worden door de fotograaf offline bewaard omdat aan 
uw email adres uw toestemming is gekoppeld voor en nemen en bewaren van gegevens. Vandaar 
dat er voor bestellingen opnieuw een code wordt aangemaakt en verstrekt. 
 
Er is bewust gekozen om de schoolfoto’s in het weekend te laten maken. Hierdoor wordt het 
leerproces niet verstoord en wordt u in de gelegenheid gesteld om naast de portretten van uw 
kind(eren) ook gezinsfoto’s te laten maken die onder dezelfde condities aan u worden aangeboden 
op de bestelsite. Het is dus meer een ‘fotoshoot’ dan alleen een eenvoudige portretfoto. 
 
We zouden het haast vergeten door al dit formele gedoe, maar schoolfoto’s zijn met name leuk en 
voor uw kind een mooie herinnering aan hun basisschooltijd! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fotostudio Z en BS Het Baken 
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