
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn leuk en niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Ook wij als Bilzerse

Basketbalclub laten je graag via foto’s en video’s mee genieten van de sfeer op onze wedstrijden, eetdagen,

events etc. Daarnaast gebruiken we deze foto’s en filmpjes ook als promotiemateriaal om onze club positief

voor te stellen. Daarom worden er opnames gemaakt tijdens activiteiten waarop soms jijzelf of jouw

zoon/dochter te zien is.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met die foto’s en video’s. Wij gebruiken geen beeldmateriaal waardoor onze

leden en/of vrijwilligers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s ook geen namen en we

gebruiken enkel beeldmateriaal van personen waarvan we expliciete toestemming gekregen hebben om deze

foto’s te publiceren.

Met dit document vragen we om aan te geven waarvoor onze club beeldmateriaal van jou of jouw

zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kan je zien voor welk doel de verschillende opties

gebruikt worden. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van je zoon/dochter gebruikt en gedeeld

worden of wordt jij of jouw zoon/dochter onherkenbaar gemaakt (bijvoorbeeld bij een teamfoto).

Je kan natuurlijk altijd je toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.

Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar info@bilzersebc.be.

Waarom vragen we toestemming?

Iedere verwerking van persoonsgegevens (ook beeldmateriaal) moet volgens de privacywet rechtmatig

gebeuren.  Voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld onze website, in sociale media of in brochures

is deze rechtmatigheid ‘toestemming’ van de speler of zijn ouder(s)/voogd nodig.

Deze toestemming moet vrij gegeven kunnen worden en daarnaast specifiek zijn. Een algemene toestemming

‘voor gebruik van foto’s door de club’ vragen, kan dus niet. Spelers en hun ouders moeten weten waarvoor ze

toestemming geven en kunnen apart aangeven waarvoor ze toestemming geven. En vermits toestemming

aantoonbaar moet zijn en om een actieve handeling moet gaan, vragen we je om op het

toestemmingsformulier zelf aan te duiden waarvoor je toestemming geeft.

Minderjarigen?

In principe zijn het de ouders die voor minderjarige jongeren toestemming geven. Vandaag wordt echter

aanvaard dat minderjarige jongeren zelf toestemming kunnen geven wanneer zij over “voldoende

onderscheidingsvermogen” beschikken, dat wil zeggen dat hij/zij in staat moet zijn om zelfstandig beslissingen

te nemen. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind, maar dikwijls ligt de leeftijdsgrens tussen 12 en 14 jaar.



Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Ondergetekende / ouders van ……………………………………………………………….… (NAAM

en VOORNAAM) geeft toestemming dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Bilzerse Basketbalclub

gebruikt mag worden voor onderstaande doelen:

Activiteit Beschrijving JA NEE

Teamfoto In de loop van het seizoen worden (mogelijks) team foto’s
gemaakt van alle ploegen.

Brochures (sponsoring,
events, …)

Ter promotie van de club en of evenementen en om inkomsten
te vergaren, maken we sporadisch brochures op.
Beeldmateriaal van enthousiaste spelers werken altijd goed.

Website van de club
(www.bilzersebc.be)

Om de website aan te kleden en ter promotie van onze club,
worden beelden gebruikt. Ook de Teamfoto’s kunnen hier op
verschijnen.

Digitale nieuwsbrief Onze club stuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven met
informatie over de club, aankomende events of leuke
nieuwtjes.

Sociale Media kanalen
(Facebook, Instagram)

Veruit de meeste beelden die we maken, worden op onze
sociale media kanalen gepost. Zowel bij de wekelijks
wedstrijdverslagen als bij beeldverslagen van events.

NAAM (ouder/voogd): ..…………………………………………………DATUM:

…………………………………………………

HANDTEKENING:

…………………………………………………………………………………………..

http://www.bilzersebc.be

