Amsterdam, 9 oktober 2017
Betreft: toestemming filmen tijdens bliksemstage
Beste ouder of verzorger,
Op woensdag 18 oktober gaat uw kind op Bliksemstage. Er wordt hier kort gefilmd.
Met deze brief willen we hiervoor uw toestemming vragen. Als ouder of verzorger moet u
het namelijk goedvinden dat er beelden worden gemaakt waar uw kind op staat, en dat deze
worden gebruikt.
Bij deze brief zit een formulier. Als u er geen bezwaar tegen heeft dat uw kind gefilmd wordt,
wilt u dit dan ondertekenen en weer meegeven aan uw dochter of zoon? We ontvangen het
graag zo snel mogelijk. Als u vragen heeft, kunt mw. van Dijk van Jinc, overigens mailen.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet
Namens Daphne van Dijk, JINC, dvandijk@jinc.nl

Mw. S. Mahabali
Docent Natuur-Scheikunde
zorgcoördinator
coördinator VMBO bovenbouw

JINC organiseert veel activiteiten die jongeren laat kennismaken met mensen uit bedrijven. Als u
nieuwsgierig bent, kijkt u dan eens op www.jinc.nl!
SCHOLENGEMEENSCHAP REIGERSBOS / RAVENSWAAIPAD 3, 1106AW AMSTERDAMTELEFOON 020 5633050 /
INFO@SGREIGERSBOS.NL / WWW.SGREIGERSBOS.NL

Toestemmingsformulier ouders / voogden
De ouder(s)/voogd(en) van

Voor de contactgegevens van de Bedrijven kan

Naam:………………………………………………

contact worden opgenomen met JINC.

Adres:………………………………………………
7.

Telefoon: …………………………………………..

Voor zover mijn kind als gevolg van zijn/haar
deelname

hierna aangeduid met "ik":

enig

auteursrecht,

naburig

recht,

portretrecht of welk recht dan ook zou kunnen
ontlenen dan wel zou kunnen doen gelden, draag ik

VERKLAART/VERKLAREN:

door ondertekening van deze verklaring namens mijn
1.

Ik ben bekend en akkoord met de deelname van mijn
kind

aan

een

evenement

georganiseerd

kind geheel en onvoorwaardelijk deze rechten over

door

aan de maker van voornoemde foto's of video-

Vereniging JINC ("Evenement").
2.

opnames, te weten JINC dan wel de Bedrijven. Ik doe

Ik ben bekend met het feit dat Vereniging JINC

hierbij

("JINC") en andere bedrijven aanwezig op een

kind,

ook

Evenement ("Bedrijven") foto’s en video-opnames

van

kunnen maken waarbij mijn kind herkenbaar wordt

persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 5 lid 1 van

opgenomen.

de Wet op de Naburige Rechten en van de rechten

voor

zover

alle

namens
wettelijk

(huidige

mijn

mogelijk,
en

afstand

toekomstige)

genoemd in artikel 25 lid 1 en 45e van de Auteurswet.
3.

Ik verleen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming
en het recht aan JINC respectievelijk de Bedrijven om

4.

8.

Ik ga er mee akkoord dat JINC en de Bedrijven op

foto's en video-opnames van mijn kind te gebruiken

geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van

voor promotie doeleinden ten behoeve van JINC.

welke aard dan ook die ik of mijn kind lijden ten

Onder gebruik wordt hierbij begrepen: iedere vorm

gevolge van de voornoemde foto's en video-opnames.

van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning

Ik verklaar door ondertekening van deze verklaring

daarvan, en het anderszins verspreiden of in het

nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken die ik of

verkeer brengen van het beeldmateriaal, al dan niet in

mijn kind, wegens het gebruik waarvoor krachtens

bewerkte vorm, dan wel het anderszins exploiteren

deze verklaring toestemming wordt verleend, jegens

daarvan.

JINC en/of de Bedrijven geldend zou kunnen maken.

Ik verklaar bekend te zijn met,
geïnformeerd

te

zijn

over

het

en voldoende
feit

dat

de

9.

Ik

erken

en

verantwoordelijk

aanvaard
is

voor

dat

JINC

handelingen

geenszins
van

de

persoonsgegevens van mijn kind – te weten alle

Bedrijven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

persoonsgegevens die van foto's en videomateriaal

het maken van en gebruiken van beeldmateriaal van

kunnen worden afgeleid – door JINC respectievelijk

mijn kind.

de Bedrijven en door JINC dan wel door de Bedrijven

Voor akkoord:

ingeschakelde derden worden verwerkt om de foto's
en video-opnames te gebruiken zoals omschreven in
artikel 3.
5.

Voor ander of afzonderlijk gebruik dan omschreven in

Naam ouder/voogd:

Naam ouder/voogd:

deze verklaring zullen JINC dan wel de Bedrijven mijn
toestemming vragen en dienen te verkrijgen.
Datum:
6.

Voor eventuele vragen, verzoeken en/of opmerkingen
of het intrekken van verleende toestemming kan JINC
bereikt worden via:
Derkinderenstraat 106 A, 1061VX Amsterdam
tel: 020 5063780
e-mail: info@jinc.nl

Datum:

