Foto-/filmformulier Agnieten College Wezep
Voor leerlingen jonger dan 16 jaar
Het Agnieten College Wezep is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum in Wezep, die haar opleidingen onder
de aandacht brengt en voorlichting geeft aan (potentiele) leerlingen en het grote publiek. Daarom maken wij in ons wervings-,
promotie-, studie- en voorlichtingsmateriaal gebruik van foto’s en filmopnames van ‘echte’ mensen (leerlingen en medewerkers).
In dit verband worden er met jouw medeweten opnames (foto en/of film) van een persoon gemaakt van wie jij de wettelijk
vertegenwoordiger bent. Met het doel om deze te gebruiken in wervings-, promotie- en voorlichtingsmateriaal (extern met
commercieel doel) of interne en/of niet commerciële communicatie (studiemateriaal) door of namens Landstede Groep, waar
het Agnieten College Wezep (stichting Agnieten College) een onderdeel van is.
Het beschreven gebruik van foto- en/of filmopnames kan (tevens) gekwalificeerd worden als een verwerking van
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens leerling:
Naam dochter/ zoon*: __________________________________________________________________________________
Naam ouder/verzorger *: ________________________________________________________________________________

Klas & schooljaar dochter/ zoon*:_________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________________
Postcode & woonplaats: ________________________________________________________________________________
Telefoon: _____________________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is

1

Afspraken
In verband met het maken en gebruiken van de foto- en/of filmopnames zoals omschreven, maken we hierbij met jou en de
persoon die jou wettelijk vertegenwoordigt de volgende afspraken:
1.

Je hebt geheel vrijwillig meegewerkt aan het maken van de foto- en/of filmopnames.

2.

Je geeft toestemming voor het gebruik van de foto- en/of filmopnames voor het beschreven doel. Deze toestemming
omvat in ieder geval ook de toestemming om de foto- en filmopnames - indien en voor zover deze te kwalificeren zijn
als persoonsgegevens - te verwerken en is in die zin (ook) een toestemming in de zin van de Wbp/AVG. Voor zover
de toestemming geldt als een toestemming in de zin van de Wbp/AVG, kan deze te allen tijde worden ingetrokken
door een schriftelijk (of per e-mail) verzoek aan het Agnieten College Wezep (stichting Agnieten College).

3.

Je draagt hierbij de portretrechten en auteursrechten op de van jouw gemaakte foto- en/of filmopnames over aan
Landstede Groep. Voor zover deze overdracht van rechten niet mogelijk of niet geldig is, doe je hierbij onherroepelijk
afstand van het recht om een beroep te doen op de portretrechten en auteursrechten op de opnames.

4.

Je hebt geen recht op een vergoeding in verband met (het maken en gebruiken van) de opnames en/of het
overdragen en afstand doen van rechten.

Toestemming
Hierbij geef ik toestemming om de van mijn dochter/ zoon* gemaakte foto’s in het voorlichtings-, promotie-, wervings- en
studiemateriaal van het Agnieten College Wezep (onderdeel van de Stichting Agnieten College, vallende onder Landstede
Groep) te mogen gebruiken. Hierbij valt te denken aan het gebruik van de foto’s in verschillende communicatiemiddelen (zowel
offline als online) via verschillende (social) media. De maximale duur hiervoor is vijf jaar.

Plaats, datum: _________________________________________________________________________________________
Handtekening geportretteerde (dochter/ zoon*):_____________________________________________________________
Handtekening ouder/verzorger* (wettelijk vertegenwoordiger):_________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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