Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste leden, ouders/verzorgers,
Foto’s en video’s zijn nauw verbonden met dans. Op deze manier laten wij zien wat we doen tijdens
lessen, wedstrijden, shows en andere activiteiten. Ook u of uw dochter/zoon kan op deze
foto’s/video’s te zien zijn. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij plaatsen
absoluut geen foto’s/video’s waardoor u of uw kind schade kan ondervinden.
Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s/video’s van u of
uw dochter/zoon. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s/video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan natuurlijk voorkomen dat andere leden/ouders foto’s maken tijdens
lessen/activiteiten. Denk hierbij o.a. aan traktatiemomenten, kijklessen, shows, wedstrijden enz.
Dance Studio Janien heeft hier geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
zorgvuldig zijn bij het plaatsen van deze foto’s/video’s.
Wilt u, wanneer uw kind al wat ouder is, uw keuze met uw kind bespreken? Als u uw keuze thuis
bespreekt, dan weet uw kind waarom ze wel of niet gefotografeerd worden. Als u beslist dat uw kind
niet gefotografeerd mag worden zal uw kind tijdens foto/videomomenten even naar de kant worden
gehaald. Dit geldt ook voor shows, wedstrijden enz. Omdat wij altijd de video’s van de dansen tijdens
shows en wedstrijden online zetten vragen wij u goed na te denken over uw keuze.
Met deze brief vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw
dochter/zoon. Wilt u deze antwoordstrook z.s.m. inleveren in de dansstudio?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hartelijke groet,
Team Dance Studio Janien
Hierbij verklaart ondergetekende …..……………………………………………………………………………………………………
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van………………………………………………………………………
Dat de volgende gegevens door Dance Studio Janien gebruikt mogen worden*:
0
0
0
0
0
0
0

Foto’s/video’s op de website van Dance Studio Janien
Foto’s/video’s op (social) media (Krant, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter)
Foto’s/video’s in een (digitale) nieuwsbrief/mail
Foto’s op posters voor verschillende activiteiten
Foto’s die opgehangen worden in de dansstudio
Video’s op YouTube
Foto’s die gebruikt worden voor promotiedoeleinden/aankondigingen

*Aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

……………………………………………………………………………………………………………

Naam lid:

……………………………………………………………………………………………………………

Naam ouder/verzorger:

……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………………

