
 

 

FORMULIER TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN/OF VIDEO’S 

 

Ik (naam:typ je naam hier) geef Stichting Maatvast toestemming om foto’s en video’s waarop ik 

herkenbaar in beeld sta mag gebruiken voor publicatie*:  

☐ op de website van Maatvast en de jongerencentra van Maatvast; 

☐ op de website van derden waar Maatvast adverteert met evenementen  

(denk hierbij aan partijen zoals www.uitinhaarlemmermeer.nl); 

☐ in de (digitale) nieuwsbrief; 

☐ op sociale-media accounts van de Maatvast en de jongerencentra van Maatvast (Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube); 

☐ op print promotie van Your Move; 

☐ in documentatie van het project als naslagwerk voor andere MDT projecten, ZonMW, en 

Nederlandse Overheid; 

* aankruisen wat op jou van toepassing is 

 

De toestemming geldt voor activiteiten die plaatsvinden tijdens het MDT project van Maatvast. 

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan graag ook naam én handtekening van je ouder/verzorger: 

Datum:  klik en kies een datum 

      Vul hieronder in als je jonger dan 16 jaar bent. 

Naam: typ je naam hier   Naam ouder/verzorger:  typ naam hier 

 

Handtekening: ......................................  Handtekening:  .......................................... 

 

We zijn trots op ons MDT project, en iedereen die daar aan mee doet! En dat willen we graag delen met de rest 

van de wereld. Daarom kan het zijn dat we tijdens het MDT project beeldmateriaal maken waar jij ook opstaat. 

Dit komt dan bijvoorbeeld op de Maatvast website, social media, in een krant, of wordt het gedeeld met andere 

partijen die ook willen leren van dit toffe project.  

Op grond van nieuwe privacy wetgeving (AVG) mogen wij alleen foto’s en video’s publiceren met jou in beeld 

als jij of je ouders daar toestemming voor hebben gegeven.  

Met dit formulier vragen wij toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal waarop jijzelf te 

zien bent.  

Je toestemming geldt alleen voor foto’s, video’s en geluidsfragmenten die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt.  

Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jouw gegeven toestemming. In dat geval worden de 

desbetreffende foto’s verwijderd. 

Behoudens de media verstrekken wij de foto’s en video’s nooit aan derden die hierboven niet staan genoemd, 

tenzij met jouw eigen nadrukkelijke toestemming. 

Je vindt ons privacy beleid en reglement op: www.Maatvast.nl. Daar kan je lezen hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens en privacy en vind je informatie over je rechten. 

http://www.uitinhaarlemmermeer.nl/

