Toestemming gebruik beeldmateriaal!
Duiven, 1 oktober 2018
Beste ouders en verzorgers,
Bij Scouting Duiven laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals
(groeps)activiteiten, uitstapjes, evenementen en opkomsten. Ook uw kind kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen uiteraard geen beeldmateriaal
waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s ook geen
namen van de kinderen.
Omdat uw kind jonger is dan 16 jaar, zijn wij daarnaast vanuit de wetgeving verplicht om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind in bijvoorbeeld
brochures of op onze website. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op
internet of in een brochure verschijnen.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kind te bespreken. Als u uw keuze
thuis bespreekt, dan weet uw kind zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet
mag. Dit geldt natuurlijk vooral voor de oudere kinderen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s willen maken tijdens Scouting Duivenactiviteiten. Scouting Duiven heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze
ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor wij beeldmateriaal van uw kind mogen
gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties
gebruikt worden.
Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het toestemmingsformulier
vermeld staat, 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. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van
uw kind gebruikt en gedeeld worden.
Het is de bedoeling dat het formulier, waar van toepassing, door beide ouders/verzorgers
ondertekend wordt.
Wilt uw het toestemmingsformulier uiterlijk 20 oktober a.s. inleveren bij de leiding van
uw kind?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Yvonne van Ravenzwaaij, Dirk Jan Bongers
Scouting Duiven
De Nieuweling 3 – 6921 JL Duiven
Web: www.scoutingduiven.nl
E-mail: info@scoutingduiven.nl

Toelichting toestemmingsformulier
Toestemming voor specifieke doeleinden
Op het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende
categorieën. De wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen,
die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de vereniging’
is dat niet. Als Scouting Duiven mogen wij het dus niet zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we
foto’s van uw kind gebruiken, kunt u dat aangeven’. Dat is in strijd met de wet.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal bij de speltak
voor informatieve doeleinden zoals foto’s van een zomerkamp. Ook is er geen toestemming
nodig voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van
dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan
met beeldmateriaal van kinderen).
Foto’s maken door ouders bij Scouting Duiven
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan gebeuren dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten bij Scouting
Duiven.
Scouting Duiven wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn en niet een plek waar kinderen
(en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Wij rekenen er dan ook
op dat ouders terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s, als daar ook andere
kinderen dan hun eigen kind op staan.
Facebook en Instagram
Scouting Duiven maakt uit PR-overwegingen gebruik van Facebook en Instagram of om leuke
en interessante gebeurtenissen te delen. Facebook en Instagram van Scouting Duiven is
openbaar.
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ToestemmingsformulIer gebruik beeldmateriaal!
Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van
………………………………………………………………………

speltak…………………

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Scouting Duiven voor onderstaande doeleinden
gebruikt mag worden (aankruisen waarvoor u toestemming geeft):
Beeldmateriaal mag door
Scouting Duiven gebruikt
worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

In Scouting Duiven
brochures of andere
vormen van drukwerk

Informeren van (toekomstige) ouders en jeugdleden over
Scouting Duiven.
PR-doeleinden van Scouting Duiven.

Op de openbare website
van Scouting Duiven.

Informeren van (toekomstige) ouders en jeugdleden over
Scouting Duiven, de doelstellingen en spelvisies,
activiteiten, evenementen, opkomsten, etc.
Openbaar deel op internet.

In de (digitale)
nieuwsbrief

Ouders en jeugdleden informeren over activiteiten,
evenementen en ontwikkelingen op en rond Scouting
Duiven.

Op sociale media
accounts van Scouting
Duiven (Facebook en
Instagram)

Informatie verspreiden over activiteiten, evenementen en
ontwikkelingen bij Scouting Duiven. Het delen van
beeldmateriaal geeft een indruk van wat we allemaal doen
bij Scouting Duiven.

Datum

Datum

Naam
ouder/verzorger
1

Naam
ouder/verzorger
2

Handtekening
ouder/verzorger
1

Handtekening
ouder/verzorger
2
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