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Op al onze documenten is de NAS privacyverklaring van toepassing. Deze vind u op onze website. 
www.svnasbenthuizen.nl | www.facebook.com/nasbenthuizen/ 

 

Toestemming t.b.v. Media 

 

Voor onze vereniging worden foto’s (en of video’s) gemaakt door het bestuur of door de 
coördinatoren van de groepen. Opnames worden gemaakt tijdens of voor verschillende 
gelegenheden, bijvoorbeeld evenementen, vergaderingen, overzichtsfoto’s, 
informatieboekjes of lessen. Op de website en nieuwe facebookpagina willen we 
eveneens graag in de toekomst korte berichtjes met beeldmateriaal van bijzondere 
activiteiten plaatsen.  
 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal, maar u of uw zoon/dochter kan 
op foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. In de Wet bescherming persoonsgegevens 
staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming géén beeldmateriaal online geplaatst mag 
worden. Wij vinden het belangrijk om uw schriftelijke toestemming te vragen voor het 
gebruik van beeldmateriaal op onze website, facebookpagina en andere vormen van 
Sociale media (denk aan o.a. de krant).  

 

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van beeldmateriaal waarop ‘u of uw kind(eren)’ 
staat afgebeeld, dan vragen wij u dit kenbaar te maken aan het bestuur van s.v. NAS 
Benthuizen via bestuur@svnasbenthuizen.nl. Wanneer u geen melding maakt van uw 
bezwaar, dan ga wij uit van ´instemming´*.  

 

Let wel! Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal wat in opdracht van het 
bestuur zal worden gemaakt. Het kan uiteraard voorkomen dat andere personen foto’s 
(en soms video’s) maken van bepaalde gelegenheden. Hier heeft de vereniging geen 
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze leden ook terughoudend zijn bij het 
plaatsen van beeldmateriaal online na het lezen van dit document. 

 

Mocht u vragen hebben m.b.t. bovenstaande informatie laat het ons weten! 
 

 

* We veronderstellen 'instemming', omdat we anders niet goed kunnen nagaan wie nu wel of niet instemt. Het 
kan zo zijn, dat u niet reageert en toch instemt. We willen met deze werkwijze niets forceren, maar voorkomen 
dat we in de toekomst elkaar misverstaan. 

 
 

 


