Toestemmingsverklaring
Voor gebruik beeldmateriaal (foto, video) en Sociale Media
Het is voor de Stichting Wensambulance Limburg van groot belang om onze
wensritten en activiteiten te delen met het publiek. Enerzijds omdat wij voor het
uitvoeren van onze wensritten financieel in hoge mate afhankelijk zijn van de
donateurs en sponsoren, die ons werk een warm hart toedragen. Anderzijds
omdat wij mensen graag willen attenderen op de mogelijkheid om een wensrit
te maken.
Daarom plaatsen wij na iedere wensrit een bericht op onze sociale media en op
onze website. Soms is een wensrit zo bijzonder dat ook de pers ons benadert of
zij een artikel mogen schrijven of een reportage mogen maken.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij
u vooraf óf we een foto’s/videobeelden mogen maken en zo ja, waar we deze
voor mogen gebruiken. Dit doen we om te voorkomen dat er naderhand
misverstanden ontstaan. Als we beeldmateriaal van u willen gebruiken voor een
ander (openbaar) doel dan in de verklaring staat vermeld, dan nemen we vooraf
contact met u op. U kunt uw toestemming uiteraard ook altijd intrekken.
Als u het niet prettig vindt dat er herkenbare foto’s van u gepubliceerd worden,
dan beperken wij ons tot het plaatsen van een bericht waarin uw leeftijd,
woonplaats en een korte beschrijving van de wensrit genoemd worden.
Hierbij plaatsen we een algemene foto waarop geen personen zichtbaar zijn.
Hebt u hier nog vragen of opmerkingen over, bespreek deze dan met de
vrijwilligers die u begeleiden.

www.wensambulancelimburg.nl
Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter

@wensinbeweging

Wij vragen u om de onderstaande verklaring in te vullen en de antwoorden aan
te kruisen die voor u van toepassing zijn.
Hierbij verklaar ik:
Voor- en achternaam: ______________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Postcode: __________________

Plaats: _____________________________

Telefoonnummer: ______________________ Leeftijd: ___________________
⃝ dat er op ________________ (datum) tijdens de wensrit foto’s en/of
videobeelden van mij gemaakt mogen worden door vrijwilligers van
Stichting Wensambulance Limburg
⃝ dat ik toestemming geef voor het gebruik van deze foto’s en/of
videobeelden waar ik herkenbaar op sta
o op sociale media
o op de website
o in de interne nieuwsbrief van Stichting Wensambulance Limburg
o in de (lokale) media, zoals Dagblad de Limburger of L1.
Als u er bezwaar tegen hebt dat wij beeldmateriaal van u ter beschikking stellen
aan de (lokale) media, mogen we dan uw contactgegevens aan deze (lokale)
media verstrekken, zodat zij persoonlijk met u kunnen overleggen?
⃝ Ja, prima
⃝ Nee, liever niet
⃝ Dat wil ik graag op dat moment in onderling overleg beslissen.

________________________________
(Handtekening)

Hartelijk dank voor het invullen!

_________________________
(Datum)

In te vullen door onze vrijwilligers
Toestemmingsverklaring vrijwilligers die de wensrit begeleiden:
1: _____________________________ (naam)
De volgende gegevens over mij mogen gepubliceerd worden:
a) mijn voornaam
o Ja
o Nee
b) mijn foto (herkenbaar)
o Ja
o nee
2: _____________________________ (naam)
De volgende gegevens over mij mogen gepubliceerd worden:
a) mijn voornaam
o Ja
o Nee
b) mijn foto (herkenbaar)
o Ja
o nee
Omschrijving wensrit (voor onze sociale media)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Eventuele bijzonderheden
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Deze informatie graag versturen naar Sanne Manders. Zij is bereikbaar:
• per e-mail:
sanne.manders@live.nl
• via WhatsApp:
06 42440460.
Ingevulde formulieren bij Wensovereenkomst voegen en retourneren

