Toestemmingsformulier gebruik
content en beeldmateriaal

Beste lid en/of ouder/verzorger,
Judo Yushi kan via informatiemail, op de officiële website, officiële social media en aan geprinte media
foto’s, videoclips van wedstrijden en teksten over zichzelf of over een lid delen. In het privacy statement kunt
u inzien welk materiaal wij gebruiken en delen en met welk doel. Vanuit de wetgever zijn wij verplicht uw
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16
jaar. Leden van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Wij gaan zorgvuldig om met teksten, foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden
schade kunnen ondervinden.
Uw toestemming geldt alleen voor tekst en beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders of derden foto’s maken tijdens activiteiten. Judo Yushi heeft daar
geen invloed op. Wij wijzen alle ouders erop om zorgvuldig om te gaan met foto’s en beeldmateriaal waar
niet alleen uw eigen zoon/dochter op staat.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en
gedeeld worden.

Toestemmingsformulier gebruik content en beeldmateriaal
Naam lid Judo Yushi: _________________________________________________________
Geboortedatum lid: ________-________-________________

Judo Yushi deelt in het kader van informatievoorziening aan leden en public relations (p.r.) alleen algemene
foto’s en algemeen filmmateriaal van judolessen, activiteiten die op de judoschool plaatsvinden of van
activiteiten waar leerlingen van de judoschool aan deelnemen. Indien wij close-ups van een judoka met
naam en/of andere gegevens vermelden in het kader van promotie zullen wij expliciet toestemming vragen
voor gebruik van deze gegevens voor die betreffende promotionele activiteit.
Hierbij verklaart ondergetekende dat content en beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Judo Yushi
wel gebruikt / niet gebruikt (streep door wat niet van toepassing is)
mag worden op de website van Judo Yushi, officiële sociale media van Judo Yushi (zie lijst bij privacy
statement), infomail Judo Yushi inclusief het Judo Yushi Journaal en geprinte en digitale externe media.

Datum: _______________________

Naam lid (of ouder/verzorger indien lid minderjarig is): _______________________________________

Handtekening (of ouder/verzorger indien lid minderjarig is): ___________________________________

