Toestemmingsformulier persoonsgegevens en gebruik
beeldmateriaal door Superkids Gorinchem
Persoonsgegevens
Om de uitnodigingen te kunnen verspreiden legt Superkids de volgende
gegevens van het kind vast: naam, adres en woonplaats.
Om de verjaardagen te kunnen vieren tijdens de Superkids wordt ook de
geboortedatum vastgelegd.
Tevens heeft Superkids een telefoonnummer nodig dat gebeld kan
worden in geval van nood.
Hierbij vraagt de Superkids u om toestemming om deze persoonsgegevens van de hieronder genoemde kind vast te leggen.
Gebruik beeldmateriaal
Tijdens de Superkids middagen kunnen er van kinderen en medewerkers foto’s of filmpjes
worden gemaakt. Dit beeldmateriaal is vervolgens te zien op de website of sociale media van
de Superkids. Daarnaast worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals de
nieuwsbrief en een powerpoint presentatie.
Over het algemeen worden dit soort verslagen zeer op prijs gesteld en naar buiten toe geeft
dit beeldmateriaal vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de Superkids.
Toch kunnen de kinderen, ouders/verzorgers en/of medewerkers bezwaar hebben tegen
publicatie van foto’s of filmpjes waarop men zelf staat of waarop de eigen kinderen staan
afgebeeld. U kunt door middel van dit formulier toestemming geven voor het gebruiken van
foto’s of filmpjes.
Toestemming
1. Ondergetekende geeft wel / geen* toestemming tot het registreren van persoonsgegevens van de hieronder genoemde persoon ten behoeve van de uitnodigingen en de
verjaardagen en het telefoonnummer dat in geval van nood gebeld kan worden.
2. Ondergetekende geeft wel / geen* toestemming om beeldmateriaal van de hieronder
genoemde persoon te gebruiken op de website, sociale media en in gedrukte publicaties
van de Superkids in Gorinchem.
Naam: ........................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Geboortedatum:..........................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................
Datum: .......................................................................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................
Indien de betreffende persoon jonger is dan 16 jaar:
Gegevens ouder / verzorger / voogd*:
Naam: ........................................................................................................................................
Datum: .......................................................................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................
*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Dit formulier inleveren bij de Superkids.

