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Toestemming publicatie beeld- en/of geluidsmateriaal

Beste,
Vanuit onze organisatie publiceren wij regelmatig foto’s en video’s al dan niet voorzien van geluidsopnames op de
clubwebsite, op andere sociale media, op publicaties, nieuwsbrieven, brochures e.d.. Deze opnames worden tijdens de
activiteiten van Uilenspiegel HV vzw opgenomen. Mogelijk bent u ook op één van deze opnames te herkennen.
Omdat we ieders privacy willen respecteren willen we zorgvuldig omgaan met dit beeld- en geluidsmateriaal en dit enkel
gebruiken in het kader van het informeren over onze werking en de promotie van onze organisatie. Bovendien plaatsen
we geen beeldmateriaal dat iemand schade kan berokkenen en worden er geen namen bij foto’s en video’s geplaatst
noch worden betrokkenen getagd met hun account op sociale media.
Met bijgevoegd formulier wensen we bijgevolg uw toestemming vragen voor het verwerken van beeld- en
geluidsmateriaal, gemaakt door of in opdracht van Uilenspiegel handbalvereniging vzw, waarop u afgebeeld
staat.
Deze toestemming geldt alleen voor
1. foto’s en video’s die door Uilenspiegel handbalvereniging vzw of in onze opdracht worden gemaakt.
2. geluidsopnames die door Uilenspiegel handbalvereniging vzw of in onze opdracht worden gemaakt.
Beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt door derden tijdens activiteiten van onze organisatie, valt uiteraard buiten onze
verantwoordelijkheid. We gaan er echter vanuit dat deze partijen ook terughoudend zijn bij het gebruik van dat beeld- en
geluidsmateriaal.
We willen u er tevens op wijzen dat u altijd het recht hebt om uw standpunt te wijzigen. Deze verandering dient steeds
schriftelijk te gebeuren en bezorgd ter attentie van het secretariaat van onze vereniging
secretariaat@uilenspiegel.be of Uilenspiegel Hv vzw, Ruiterslaan 4, 2110 Wijnegem..
Een blanco document is te vinden op onze website bij downloads. https://www.uilenspiegel.be/privacy/
In onderstaande antwoordstrook kan u uw standpunt meegeven. We vragen u wel steeds deze volledig in te
vullen met uw akkoord of uw weigering.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Kris Geens
Secretaris Uilenspiegel Hv vzw
www.uilenspiegel.be
secretariaat@uilenspiegel.be
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Met deze verklaring wordt elke eerdere verklaring m.b.t. dezelfde betrokkene herroepen, zonder dat
eerder gebruik en/of publicatie van beeld- of geluidsmateriaal ongedaan moet worden gemaakt.
Indien u dit toch ook voor het verleden wenst, vragen we u deze wens kenbaar te maken via
afzonderlijk bericht via secretariaat@uilenspiegel.be.
Hierbij verklaart ondergetekende,
Naam
Voornaam
Straat +nummer
Postcode + gemeente
 in eigen naam*
 als wettelijk vertegenwoordiger, in naam van* (verplicht voor toestemming namens minderjarigen)
Naam
Voornaam
Straat +nummer
Postcode + gemeente
geboortejaar
* Aankruisen wat van toepassing is
 dat beeld- of geluidsmateriaal, waarop betrokkene is afgebeeld of beluisterd kan worden en die gemaakt zijn door of in
opdracht van Uilenspiegel HV vzw, door Uilenspiegel HV vzw mag verwerkt en gepubliceerd worden. en dit voor de
volgende publicatiekanalen*
Beeldmateriaal

Geluidsmateriaal

 sociale media

 (digitale) geluidsopnames*

 andere
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
 dat er geen beeld- of geluidsmateriaal, waarop betrokkene is afgebeeld of beluisterd kan worden, gemaakt door of in
opdracht van Uilenspiegel HV vzw , door Uilenspiegel HV vzw mag verwerkt worden.

Datum

Handtekening

Naam

Wilt u deze antwoordstrook terug bezorgen aan secretariaat van Uilenspiegel HV vzw,
secretariaat@uilenspiegel.be of Uilenspiegel HV vzw, Ruiterslaan 4, 2110 Wijnegem..
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