Foto kind

Inlichtingenformulier Speelpleinwerking Biezabijs
Deze fiche moet onmiddellijk aan de monitoren bezorgd worden, samen met een
klevertje van de mutualiteit

Persoonlijke informatie
Voornaam en naam van het kind: …………………………………………………………………
Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………….
Telefoon thuis/Gsm-nummer: ………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum en -plaats: …………………………………………………………………………
Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………….
Rijksregister kind: …………………………………………………………………………………….
Naam gezinshoofd (waar factuur naar opgestuurd mag worden): …………………………........
Facturatieadres: ………………………………………………………………………………………
Rijksregister gezinshoofd: …………………………………………………………………………..

Familiale informatie
Voornaam en naam vader: …………………………………………………………………
Telefoon werk: ……………………………………………………………………………………
Personeel gemeente/welzijnsvereniging: JA/NEE
Voornaam en naam moeder: ………………………………………………………………………
Telefoon werk: ………………………………………………………………………………………
Personeel gemeente/welzijnsvereniging: JA/NEE
Naam, adres en telefoonnummer waar eventueel een andere contactpersoon, die de
kinderen kan afhalen, bereikt kan worden: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie en vragen: www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring-gemeente-sint-gillis-waas of
privacy@sint-gillis-waas.be.

Informatie voor noodgevallen en medische informatie
Neem in noodgevallen contact op met: ………………………………………………………
Adres contactpersoon bij noodgevallen: ……………………………………………………
Telefoon contactpersoon bij noodgevallen: …………………………………………………
Naam huisarts: ………………………………………………………………………………….
Telefoon huisarts: ……………………………………………………………………………….
Bloedgroep: ……………………………………………………………………………………..
Bekende medische aandoeningen: …………………………………………………………….
Bekende allergieën: ……………………………………………………………………………..

Informatie over gebruik van fotomateriaal

Ondergetekende
……………………………………………………………………………………………………………
□
□

gaat akkoord dat er van zijn/haar zoon/dochter een foto genomen wordt.
gaat niet akkoord dat er van zijn/haar zoon/dochter een foto genomen wordt.

□

geeft de toestemming om de foto te publiceren via papieren publicaties (bijv. infoblad,
infogids, folders en brochures …).
geeft de toestemming om de foto te publiceren via het web (bijv. gemeentelijke
websites).
geeft de toestemming om de foto te publiceren via sociale media (bijv. gemeentelijke
Facebook pagina’s).
geeft geen toestemming om foto’s te publiceren.

□
□
□

De persoon ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van de foto.
Wat met minderjarigen?
In principe zijn het de ouders die voor minderjarige jongeren toestemming geven. Vandaag
wordt echter aanvaard dat minderjarige jongeren zelf toestemming kunnen geven wanneer
zij over “voldoende onderscheidingsvermogen” beschikken, dat wil zeggen dat hij/zij in staat
moet zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind,
maar dikwijls ligt de leeftijdsgrens toch tussen 12 en 14 jaar. Heeft een minderjarige
voldoende inzicht en verantwoordelijkheid, dan geven ze best samen met de ouders de
toestemming. Vanaf 18 jaar beslissen ze alleen.
(datum)

(handtekening)
Gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie en vragen: www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring-gemeente-sint-gillis-waas of
privacy@sint-gillis-waas.be.

Informatie voor de monitoren
Zijn er nog opmerkingen, bijzonderheden of extra informatie die u wilt meedelen aan de
monitoren?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Toelating van de ouders om een kind zonder begeleiding naar huis
te laten gaan en namen van mensen die kinderen mogen ophalen
Let wel: indien uw kind alleen het speelplein verlaat, (om bijvoorbeeld naar de academie of
sportvereniging of naar huis te gaan), dan is de gemeente hiervoor niet verantwoordelijk.
Kinderen mogen de speelpleinwerking niet zelfstandig verlaten zonder schriftelijke toelating
van de ouders. Indien uw kind alleen naar huis mag, gelieve volgende verklaring in te vullen
en te ondertekenen:

Ondergetekende, (naam ouder) ……………………………………. geeft toelating aan (naam
kind)……………………………………om de opvang te verlaten.

Deze personen mogen het kind ophalen:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Datum en handtekening van de ouder(s)
…………………………………………………

NB: Gelieve elke wijziging aan bovenstaande gegevens onmiddellijk door te geven aan de
dienst Jeugd.
Jeugd, 03 727 17 00, jeugd@sint-gillis-waas.be

Gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie en vragen: www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring-gemeente-sint-gillis-waas of
privacy@sint-gillis-waas.be.

