
GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP 14- 
Op ons zomerkamp worden elk jaar heel wat knappe beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s 
om het speelplezier op onze activiteiten te delen via ons ledenboekje, nieuwsbrief, foto-avond, onze website en onze 
sociale media kanalen. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u 
op privacy.fosopenscouting.be. 
Voor leden jonger dan 14 jaar zijn het de ouders die in hun plaats toestemming geven over het maken en delen van foto’s 
en filmpjes waar hun kind in close up op te zien is. We willen hierbij zeker nog eens extra benadrukken dat we bij het delen 
van beeldmateriaal dit steeds met het grootst mogelijk respect willen doen. Mocht je merken dat er volgens jou of je 
zoon/dochter ongepaste beelden van je kind (of anderen) gedeeld werden kan je steeds vragen deze te verwijderen. 
 
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S 

Ik, ondergetekende, of ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger van 1  ..................................................................................................  
verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de verspreiding van het beeldmateriaal. 
Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten betreffende het beeldmateriaal dat 
genomen werd tijdens het zomerkamp waaraan mijn zoon/dochter deelnam over aan FOS Open Scouting vzw, met dien 
verstande dat FOS Open Scouting vzw het recht heeft dit beeldmateriaal te verspreiden en publiceren via bovenvermelde 
reproductiemethodes. 
 
Naam & voornaam2:   

 
 

  
Adres:   
  
Datum en handtekening,  
voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:  
 
 
 
 

 
1 Gaan er meerdere leden uit het gezin mee op kamp, noteer dan hier meteen alle namen. 
2 Naam & voornaam van één van de ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. 
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