
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we u vooraf óf we foto’s
en video’s mogen maken van uw kind en waar we deze voor mogen gebruiken. Zo willen wij
misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden.

Waar geeft u toestemming voor? 
Met de toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we u om aan te geven of wij
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien wanneer wij
foto’s en video’s willen maken en waar we deze voor willen gebruiken. Wanneer we beeldmateriaal
voor een ander doel willen gebruiken dan in de verklaring staat vermeld, nemen we contact met u op.

Hoe lang wordt het beeldmateriaal bewaard? 
We bewaren foto's en/of video's van uw kind in een beveiligd digitaal archief voor onbeperkte duur.
Ons archief is alleen toegankelijk voor redactie- en bestuursleden. Natuurlijk mag u altijd de door uw
gegeven toestemming (tijdelijk) intrekken. Als u uw toestemming intrekt, zal er daarna geen
beeldmateriaal van uw kind gebruikt en gedeeld worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

T O E S T E M M I N G S F O R M U L I E R  G E B R U I K  B E E L D M A T E R I A A L

Sovicos Volleybal - www.sovicos.nl

INVULLEN EN OPSTUREN NAAR
LEDENADMIN@SOVICOS.NL

VOOR- EN ACHTERNAAM OUDER/VOOGD: 

ADRES: 

POSTCODE: 

TELEFOONNUMMER: 

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS PRIVACYBELEID ZIE: WWW.SOVICOS.NL/PRIVACYBELEID

NAAM VAN UW KIND:

PLAATS: 

EMAIL: 

HIERBIJ VERKLAAR IK…

(AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS:)

Dat er op moment van verenigingsactiviteiten (o.a.: trainingen, wedstrijden en evenementen) foto’s en
video’s van mijn kind gemaakt mogen worden door de redactie, of in opdracht van het bestuur van
SOVICOS, en dat ik toestemming geef voor het gebruik van de hierboven beschreven foto’s/video’s met
het doel om deze te verspreiden via de website van de vereniging, de door het bestuur gebruikte sociale
media en drukwerk.

Er mogen van mijn kind geen foto’s of video’s gemaakt en gebruikt worden door de redactie, of in
opdracht van het bestuur van SOVICOS.

PLAATS:

DATUM:

HANDTEKENING 
OUDER/VOOGD:


