Toestemmingsformulier publicatie foto’s
Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

Beste heer, mevrouw,
Bij de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) maken we graag gebruik van
foto’s van leden en de bewoners van de initiatieven. Zo kunnen we een realistisch
(sfeer)beeld delen van ouderinitiatieven. Op grond van de wet Algemene verordening
gegevensbescherming moeten wij uw toestemming vragen om beeldmateriaal op internet,
nieuwsbrieven en/of in drukwerk op te nemen.
Foto’s
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw foto’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
u schade kunt ondervinden. We plaatsen bij het beeldmateriaal geen namen, tenzij het
materiaal wordt gebruikt bij een artikel waarin u wordt geïnterviewd of wanneer u hier
expliciet om gevraagd heeft. Uw toestemming geldt alleen voor het beeldmateriaal dat u ons
hebt toegestuurd.
Met dit formulier vragen we uw toestemming voor het gebruik van uw beeldmateriaal en het
bewaren hiervan in een beschermde dataomgeving van de LVOI. Wilt u dit
toestemmingsformulier voor akkoord ondertekenen en retourneren?
Intrekken toestemming
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Uw toestemming
kunt u intrekken door een e-mail te sturen aan info@ouderinitiatieven.nl . Indien u uw
toestemming intrekt zullen wij zo spoedig mogelijk het beeldmateriaal verwijderen. Indien het
echter gaat om gepubliceerd drukwerk, dan zal dit worden verwijderd zodra er een nieuwe
versie van deze materialen beschikbaar komt. Dit kan enige tijd duren.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking,

Bestuur LVOI

ONDERTEKENING VOOR AKKOORD
Hiermee verklaart ondergetekende,
………………………………………………………………………………………………
(voornaam, achternaam)
Dat de foto’s die toegestuurd zijn of specifiek genoemd, gebruikt mogen worden (meerdere
keuzes mogelijk, graag aankruisen):
O Op de website www.ouderinitiatieven.nl
O In de (digitale) nieuwbrieven van de L.V.O.I.
O Op de sociale-media van de L.V.O.I.
O In drukwerk van de L.V.O.I.
O Op banners van de L.V.O.I.
Datum: …………………………
Plaats: …………………………..
Naam: …………………………….
Mailadres: ………………………..
Telefoonnummer ……………………….
Handtekeningen…………………………
N.b. Daar waar mensen met een beperking op de foto staan gaan we ervanuit dat indien
mogelijk met hen op een passende manier de toestemming besproken is en dat zij hiermee
instemmen, ook als rechtsgeldig door hun wettelijk vertegenwoordiger deze toestemming is
verleend.

