Toestemming publicatie foto’s en video’s

‘s-Hertogenbosch, mei 2019
Beste atleet,
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen we je graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten
wedstrijden en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en foto’s en filmpjes op de website en social mediaaccounts (Twitter, Facebook) van O.S.S.-VOLO plaatsen. Jij kunt op deze beelden te zien zijn.
Met dit formulier vragen wij je toestemming om jouw gegevens hiervoor te gebruiken. Wil je deze verklaring
invullen, ondertekenen en inleveren bij de ledenadministratie of de jeugdtrainers?
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s waardoor atleten schade kunnen
ondervinden. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere leden (of hun ouders) foto’s maken tijdens trainingen of wedstrijden. De vereniging
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze leden/ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Aan de ouders van jeugdleden: Willen jullie de toestemming samen met je zoon/dochter bespreken? We merken dat
oudere atleten soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als je jullie keuze thuis bespreekt, dan
weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Je mag je toestemming op elk moment intrekken, of op een later moment alsnog toestemming geven. Mocht je nog
vragen hebben over deze verklaring dan kun je terecht bij de jeugdtrainers of bij Loes Nijskens (loes@oss-volo.nl).
We zien je ingevulde verklaring graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Namens Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO,
Ellemijn van der Steen (namens de jeugdcommissie),
Loes Nijskens (namens het bestuur).

Toestemmingsverklaring
Met dit formulier geef ik Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO toestemming om
gegevens over mij te verwerken.
Kruis hieronder aan of je toestemming geeft om gegevens, specifiek foto’s en video’s, van jou te verwerken.


JA, ik geef O.S.S.-VOLO toestemming voor het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij:
a) op de website en social media-accounts (Twitter, Facebook) van O.S.S.-VOLO.
b) op media ten behoeve van promotie van activiteiten en/of wedstrijden die door O.S.S.-VOLO
georganiseerd worden. (Bijvoorbeeld een foto op een flyer van een door de vereniging
georganiseerde wedstrijd.)



NEE, ik geef O.S.S.-VOLO geen toestemming voor het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de
vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum……………………………………………………………………………………………………………
Datum………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens
door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd ………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd ……………………………………………………………………………………………

