Carnavalsvereniging

Opgericht: Oktober 195 5, Renkum

DE DOLLE INSTUIVERS __________________________________________________________

Toestemming publicatie foto’s & filmpjes
Volgens de wet bescherming van persoonsgegevens en de nieuwe algemene verordening
gegevensbescherming mag je niet zomaar
foto’s van personen op een openbare site
plaatsen.
Je hebt hier toestemming van de personen zelf
voor nodig. Deze wet is gemaakt om mensen
te beschermen. Wij hopen dat u het met ons
eens bent dat foto’s onze website zoveel
leuker maken.
Op onze website en op sociale media zoals Facebook met foto’s en video’s laten wij zien waar we mee
bezig zijn. De opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden waar wij als
carnavalsvereniging aanwezig zijn. 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 u of uw kind schade kunnen ondervinden. We
plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van personen. Toch vinden
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
deze foto’s en video’ s omdat het goed mogelijk is dat u niet wilt dat
foto’s van u of uw kind op internet verschijnen.
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 foto’s maken tijdens de diverse activiteiten die bij onze vereniging
plaatsvinden. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat een ieder ook
terughoudend is bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s & video’s waarop u of uw kind
herkenbaar is, laat het ons weten: secretaris@dedolleinstuivers.nl of spreek ons
aan tijdens onze activiteiten.
Zonder bezwaar gaan wij er vanuit dat wij gemaakte foto’s en video’s mogen plaatsen. Uiteraard mag u altijd
terugkomen op uw beslissing!
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