www.rgym.eu
AVG formulier	
Toestemming seizoen 2018/19 NL
Naam deelnemer/-ster:
Geboortedatum:
Naam wettelijke vertegenwoordiger:
(indien deelnemer/-ster <18 jaar)
Vereniging:
Adres:
		
		
Emailadres:
Telefoonnummer:
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Door ondertekening, deelnemer/-ster of wettelijke vertegenwoordiger:
-	geeft hierbij toestemming tot het maken van foto’s van deelnemer/-ster door www.rgym.eu
tijdens wedstrijden gedurende het seizoen 2018/2019, t/m 1 augustus 2019;
-	geeft aan de punten genoemd onder “Toelichting” op pagina 2 te hebben gelezen en gaat
hiermee akkoord;
-	geeft toestemming voor het gebruik van genoemde emailadres en telefoonnummer voor
contact m.b.t. sport(fotografie-)gerelateerde doeleinden. Contactgegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet verstrekt aan derden.

Paraaf voor toestemming: >
Na ondertekening dit formulier (1) opslaan en (2) kopie opsturen naar info@rgym.eu

Verdere toelichting op pagina 2 >>>
Bart Treuren • www.rgym.eu
Instagram: @barttr60
Email: info@rgym.eu • Tel.: +31 631 281 189

Toelichting: graag alle punten zorgvuldig doorlezen
Algemeen:
-	Foto’s worden in eerste instantie gepresenteerd op www.rgym.eu en daarna ook op
verschillende sociale media die gerelateerd zijn aan mijn (sport-)fotografie activiteiten.
-	Foto’s zonder watermerken zijn tegen betaling beschikbaar als fotoprint of in digitale fomaat
voor uitsluitend deelnemer/-ster, ouders en/of directe familieleden en worden niet verstrekt
aan derden die niet in familieverband staan tot afgebeeld persoon. In geval van twijfel
hierover wordt navraag gedaan bij de vereniging. In enkele gevallen zullen foto’s door mijzelf
ter beschikking gesteld worden aan verenigingen en/of nieuwsmedia voor journalistieke
doeleinden.
-	Indien er bezwaar bestaat tegen het tonen van één of meerdere foto’s waar jij/uw kind op staat
bestaat altijd de mogelijkheid tot verwijdering uit een publiekelijk zichbaar medium.
-	Indien er bezwaar is tegen historisch materiaal op www.rgym.eu, graag contact opnemen om
deze te verwijderen.
-	Voor meer informatie, vragen en/of aandachtspunten kunt u zich tot mij wenden.
Bart Treuren • Email: info@rgym.eu • Tel.: +31 631 281 189
Gebruiksvoorwaarden:
- 	Foto’s zijn vrij te downloaden van www.rgym.eu en gerelateerde social media, voor uitsluitend
privégebruik. Hieronder vallen ook persoonlijke social media.
-	Het is niet toegestaan foto’s van kleur te veranderen, bij te snijden of op welke manier dan ook
te veranderen.
-	Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken voor (semi-)professionele of commerciële doeleinden.
-	Het is niet toegestaan foto’s te downloaden van www.rgym.eu of gerelateerde social media en
deze ter beschikking te stellen aan derden.
- Het niet nakomen van deze voorwaarden kan sancties tot gevolg hebben.

Enquête: aanvullende informatie kunt u hieronder vermelden
- Bent u bekend met de fotografie die ik aanbied via www.rgym.eu?
Ja
Nee
- Bent u tevreden met de kwaliteit van de foto’s die gepresenteerd wordt op www.rgym.eu?
Ja
Nee
N.v.t.
- Heeft u weleens foto’s besteld via www.rgym.eu?
Ja
Nee
N.v.t.
- Bent u van plan aankomend seizoen fotoprints, digitale bestanden of andere materialen te
bestellen?
Ja
Nee
Weet het nog niet
- Zijn er aandachtspunten die u aan mij wil doorgeven? Bij onvoldoende ruimte kunt u ook een
email sturen naar info@rgym.eu

