Betreft:

Toestemming publicatie verhaal, foto’s en video’s

VERKLARING
Bij Stichting Zomerkind, hierna te noemen Zomerkind, laten wij met foto’s en video’s graag
zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten. U, en ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
iemand schade kan ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen zonder uw
toestemming.
Met dit formulier vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van u, uw zoon of dochter. Dit kunt u doen door een kruisje in
onderstaande verklaring te zetten, het formulier voor akkoord te ondertekenen en in te
leveren bij Zomerkind.
Hierbij geeft ondergetekende ouder/verzorger* van ……………….(naam kind)
aan Zomerkind toestemming om**
Akkoord Niet akkoord
mijn foto(’s) of foto(’s) waarop ik sta,
mijn video(‘s) of beelden waarop ik sta,
Te gebruiken voor:
Op de website van Zomerkind
Op (open) social media accounts van Zomerkind
In de mailing van Zomerkind
In de (digitale) nieuwsbrief van Zomerkind
Verantwoording naar donateurs zoals jaarverslag
Promotionele doeleinden van Zomerkind
Google foto’s delen met derden
Ontwikkelingsdoeleinden
(zoals omnidu en communicatiedoeleinden.)
Telefonisch delen van foto's/video's via whatsapp
Naam mag vermeld worden
*
**

Doorhalen wat niet van toepassing is
Aankruisen waarvoor u toestemming geeft.
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Bij minderjarigen of andere wettelijke vertegenwoordiging: U geeft uw toestemming namens
uw zoon of dochter. In geval van echtscheiding graag de toestemming van beide ouders.
Door ondertekening verklaar ik tevens geen foto's van andere kinderen te gebruiken voor
eigen doeleinden of social media

Naam en voorletters:

…………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………………....

Datum: ……………………….

Handtekening: …………………………………………

Naam en voorletters:

…………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………………....

Datum: ……………………….

Handtekening: …………………………………………
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