VAP Maas & Waal

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
Bij diverse activiteiten van onze vereniging maken wij foto’s en video’s. Deze worden opgeslagen in
ons digitale archief. Wij vinden het van belang voor de continuïteit van onze vereniging om bij
gelegenheid gebruik te kunnen maken van foto’s en/of video’s van onze activiteiten, bijvoorbeeld bij
feestelijke gelegenheden van de vereniging of van onze leden en daarnaast bij diverse activiteiten
en/of openbare publicaties om onze vereniging te promoten.
Een selectie van de foto’s en video’s willen wij graag publiceren op onze website en op facebook om
deze met onze leden en andere geïnteresseerden te kunnen delen. Tevens willen we op deze manier
graag de sfeer van onze vereniging weergeven, zodat potentiële nieuwe leden een goede indruk
krijgen van onze vereniging. Bij speciale gelegenheden kan het voorkomen dat we een foto gebruiken
voor nieuwsberichten in (regionale) (digitale) dag/weekbladen en dergelijke, zoals aankondiging
minimarathon.
Uiteraard houden wij er rekening mee dat u geen schade ondervindt van bovenstaande.
Met inachtneming van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u vragen of u
toestemming wilt verlenen voor bovenstaande. Uw toestemming blijft onbeperkt geldig tot
wederopzegging. Als u geen toestemming wilt verlenen, kruis dan alleen het onderste vakje aan.
U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken door een mail te sturen naar
vapmaasenwaal@gmail.com. Als er een foto of video van u is geplaatst, waar u het niet mee eens
bent, dan verwijderen wij deze direct op uw verzoek.
__________________________________________________________________________________

TOESTEMMINGSVERKLARING BEELDMATERIAAL
Hierbij verleen ik de vereniging V.A.P. Maas & Waal (Vrienden van het Aangespannen Paard)
toestemming om beeldmateriaal, waarop ik herkenbaar zichtbaar ben, tot wederopzegging:
(Kruis aan waarvoor u toestemming wilt verlenen)
☐ te bewaren in digitale archief
☐ te publiceren op de website vapmaasenwaal.nl
☐ te publiceren op de Facebookpagina van VAP Maas & Waal
☐ te publiceren in (regionale) (digitale) dag/weekbladen en dergelijke bij speciale gelegenheden
☐ ik verleen geen enkele toestemming.

Naam: ______________________________________ Handtekening _________________________
Datum: ______________________________________

