Toestemming publicatie foto’s en video’s Deventer Handboogvereniging
Deventer, juni 2018.
Beste lid/ouder/verzorger,
Op onze vereniging willen wij u en belangstellenden met foto’s en video’s laten zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden op internet (Youtube, Facebook en website).
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, trainingen en evenementen. Ook u of uw kind kan op deze foto’s (en soms
in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. U mag uzelf of uw kind wel
op Facebook ‘taggen’, dit zal DHV niet voor u doen. Mocht er foto van u of uw kind verschijnen waar u het
niet mee eens bent, kunt u dit ons laten weten en DHV verwijderd de foto zo snel mogelijk. Toch vinden we
het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van u of uw kind. Het is
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u of uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw
kind. Wilt u kennis nemen van deze brief en reageren via de e-mail van Deventer
Handboogvereniging (deventerhandboogvereniging@gmail.com).
Artikel 8 van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bepaalt dat een kind van 16 jaar
of ouder rechtsgeldig toestemming kan geven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens. Is het
kind jonger dan 16 jaar, dan moet zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven of het
kind machtigen om toestemming te geven.
Voor meerderjarige (ouder dan 16 jaar) en minderjarige (jonger dan 16 jaar) leden word na geen
reactie na 1 maand de mail opnieuw verstuurd en word beeldmateriaal niet gebruikt.
Voor minderjarige (jonger dan 16 jaar) leden vind u een extra uitleg op het tweede blad.
Heb je het gevoel dat het niet helemaal duidelijk is waar je toestemming voor geeft, betrek dan een
ouder/verzorger bij deze beslissing en laat hun mening meetellen in de keus die je maakt. Wij van
DHV zouden het zeer prettig vinden als dit ook in de reactie word vermeld.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere personen/leden foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar geen
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze personen/leden ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om een video voor de
vereniging op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook
als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Het bovenstaande is ook opgenomen in onze privacy verklaring in overeenstemming met de AVG.
Dit document is één jaar na de eerste verzending van geldig. Wanneer de termijn is verstreken, zal u
opnieuw deze brief krijgen toegestuurd.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Nick Scheffers
Secretaris, Deventer Handboogvereniging

www.deventerhandboogvereniging.nl
Deventerhandboogvereniging@gmail.com

Extra toelichting.
Minderjarige leden (jonger dan 16 jaar)
Foto’s en videomateriaal van minderjarige (jonger dan 16 jaar) leden willen wij extra beschermen door
expliciet toestemming te vragen aan minstens één van de ouders/verzorgers van het minderjarige lid.
Verzuimd een ouder/verzorger toestemming te verlenen voor het gebruik van foto- of videomateriaal op
internet (Youtube, Facebook en website), worden er géén foto’s en video’s moedwillig op internet geplaatst.
Hierom vragen wij als u wél toestemming wilt geven, dit via e-mail
(deventerhandboogvereniging@gmail.com) aan te geven. Hier vragen wij uw naam en de naam van het kind
in te vermelden met een duidelijk akkoord.
Net zo als bij meerderjarige leden, kan deze toestemming altijd weer ingetrokken worden door de
ouder/verzorger of het lid zelf.
Verdere afspraken zijn gelijk aan zoals het hierboven beschreven is.
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