
1 || 2 

 

RICHTLIJNEN GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL 
PERSONEN 

 

 

 Bij verspreiding van afbeeldingen via sociale media dient de gebruiker zelf altijd oog 
te hebben voor de instellingen en de beperkingen die de privacy garanderen. Voor 
Facebook betekent dit bv. het personaliseren van het account en het beperken van 
welke info voor wie toegankelijk is, wat mag gepubliceerd worden, enz. 
 

 Voor gerichte beelden is de regel dat de gebruiker over de schriftelijke 
toestemming beschikt van betrokkene en bij minderjarigen van de ouders. Hiervoor 
wordt het standaardformulier gebruikt dat NP ter beschikking stelt en dat rekening 
houdt met de wettelijke voorwaarden (zie bijlage).  
 

 Deze toestemming is specifiek voor het gebruik van bepaalde foto’s voor een 
welomschreven doeleinde (bv. facebookpost). Wanneer dezelfde foto later gebruikt 
wordt voor een ander doel (bv. folder) is een nieuwe toestemming vereist.  
 

 De gebruiker staat zelf in voor het bewaren van de schriftelijke toestemming en zorgt 
ervoor dat hij deze steeds bij elk verzoek kan voorleggen. 
 

 De gebruiker zorgt ervoor dat hij de afbeelding verwijdert van zodra betrokkene 
daarom verzoekt.  
 

 De gebruiker zorgt ook voor een veilige opslag van de afbeelding in een voor 
derden afgesloten omgeving  
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TOESTEMMINGSFORMULIER 
BEELDMATERIAAL 

 
Gebruik van beeldmateriaal 
 
Door middel van beeldmateriaal laat Natuurpunt zien waar we mee bezig zijn. 
Daarom maken we soms foto’s of video’s tijdens activiteiten. Deelnemers aan onze 
activiteiten kunnen hierop herkenbaar te zien zijn. Omdat we uw privacy willen 
respecteren vragen we hiervoor uw toestemming via dit formulier.  
 

 Je hebt steeds het recht om je toestemming te herzien. 
 Je hebt het recht om beeldmateriaal te laten verwijderen. 
 Je hebt recht op informatie, inzage, correctie en verzet. 

Heb je nog vragen? Zie www.natuurpunt.be/privacy of contacteer de 
verantwoordelijke: ………………………………………………………… 

 
 
Mijn gegevens 
 
Naam: ………………………………….Voornaam: ……………………………. 
Email: …………………………………. Telefoonnr: …………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………… 
 
(in geval minderjarigen) Gegevens ouders: 
Naam: ………………………………….Voornaam: ……………………………. 
 
 
Toestemming 
 
Hierbij geef ik toestemming aan Natuurpunt om in het kader van volgende activiteit 
………………………………………………………………………………….. ……..     
foto’s en/of videobeelden te maken en te gebruiken  
 
o in publicaties zoals tijdschriften of folders; 
o op de websites van Natuurpunt, de lokale afdeling of werkgroep; 
o in de (digitale) nieuwsbrief; 
o op sociale-media accounts van Natuurpunt (Twitter, Facebook, Youtube, Blog of 
andere online kanalen). 
o voor opname in een online fotobestand (toegankelijk voor bv. de pers) 
o  ……………………………………………………………… 
 
* aankruisen wat van toepassing is 
 
 
Datum en handtekening 
 
Datum: ……………………..  
     (in geval minderjarigen) 
Handtekening                              Handtekening ouder(s) 
 

http://www.natuurpunt.be/privacy

