
 

 

 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING BEELDMATERIAAL TTV GETAVÉ 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we je vooraf óf we een 

foto/video mogen maken en waar we die voor mogen gebruiken. Zo willen wij misverstanden 

voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. Je vult deze voor jezelf in of als 

ouder/verzorger voor je minderjarige zoon/dochter. 

 

Waar geef je toestemming voor?  

Met de Toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we je aan te geven waarvoor 

wij beeldmateriaal van jou mogen gebruiken. Voor het huishoudelijk gebruik (intern) dient er op grond 

van de AVG geen toestemming gegeven te worden, maar indien je dit niet wenst kan dat eveneens 

worden aangegeven. Op het toestemmingsformulier kun je zien waarvoor we beeldmateriaal willen 

gebruiken.  

 

Het doel van het beeldmateriaal 

Beeldmateriaal betreft zowel foto als video/film en is daarnaast onder te verdelen in intern en extern 

gebruik. Onder intern gebruik verstaan wij zogenaamd huishoudelijk gebruik. Hierbij valt te denken 

aan gebruik/publicatie tijdens clubactiviteiten, zoals jubilea, reünies en verenigingsbijeenkomsten. 

Onder extern gebruik verstaan we publicatie op onze website, onze Facebook-pagina en onze 

Instagram-pagina. Middels beeldmateriaal worden verslagen over clubactiviteiten, zoals wedstrijden, 

toernooien en bijeenkomsten aangekleed. 

 

Hoe lang wordt jouw beeldmateriaal bewaard?  

We bewaren jouw foto of video/film, voor huishoudelijk gebruik (intern), onbeperkt. Op het moment dat 

je geen lid meer bent, zullen we beeldmateriaal enkel intern gebruiken. Ook wanneer je tijdens je 

lidmaatschap voor extern gebruik toestemming gegeven hebt. Je mag altijd de door jou gegeven 

toestemming intrekken of wijzigen. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal op onze website, 

Facebookpagina of Instagrampagina worden gepubliceerd of worden verstrekt aan derden, zoals 

(gemeente)krantjes. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel (derden) willen gebruiken dan in 

de verklaring staat vermeld, dan nemen we contact met je op.   

 

 

Alvast bedankt voor je medewerking!  

 

 

Het bestuur van TTV Getavé  



 

 

 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING BEELDMATERIAAL TTV GETAVÉ 

Hierbij verklaar ik:  

Voor- en achternaam :_____________________________________________________________ 

Adres   :_____________________________________________________________ 

Postcode  :_____________________________________________________________  

Plaats   :_____________________________________________________________ 

Telefoonnummer :_____________________________________________________________ 

Vul je de verklaring in voor jezelf? 

 Ja 

 Nee, voor mijn zoon / dochter *, met de naam:__________________________________________  

 

1. Dat er wel / geen * foto’s en video’s van mij gemaakt mogen worden. 

 

2. Indien er bij punt 1. wel toestemming gegeven is, vragen we je hieronder duidelijk aan te geven 

waarvoor beeldmateriaal mag worden gebruikt.  

 

 Intern: Enkel huishoudelijk gebruik 

 

 Extern, bij de volgende media: 

 Website Getavé: www.getave.nl 

 Facebook Getavé: www.facebook.com/ttv.getave 

 Instagram Getavé: www.instagram.com/ttv.getave 

 

Ondertekening  

Plaats   :________________________    Datum  :_____________________________ 

Handtekening  

 

________________________    * Gelieve door te halen wat niet van toepassing is. 


