GLine Musics – Ghislaine Mommer
Performance – Muziekeducatie – Evenementen

Toestemming gebruik beeld- en geluidsmateriaal (vanaf 16 jaar)
Beste heer, mevrouw,
Op de website en facebookpagina van GLine Musics wordt met beeld- en
geluidsmateriaal (foto’s, video’s en geluidsfragmenten) zichtbaar waar GLine Musics
voor staat. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden.
Bijvoorbeeld tijdens concerten, evenementen en tijdens educatieve activiteiten. Ook
u kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten. Wij plaatsen
geen beeld- of geluidsmateriaal waardoor personen schade kunnen ondervinden.
We plaatsen alleen namen als daarvoor specifiek toestemming is verleend.
Met deze brief vragen we uw toestemming door aan te geven waarvoor GLine Musics
beeld- en geluidsmateriaal mag gebruiken.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door GLine Musics of in onze
opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken
tijdens concerten, evenementen of educatieve activiteiten. GLine Musics heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze fotografen ook terughoudend
zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een
later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen
beeldmateriaal van u gebruikt en gedeeld worden.
Wilt uw het antwoordformulier a.u.b. invullen en binnen twee weken retourneren?

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Ghislaine Mommer
Eigenaar GLine Musics
Performance – educatie - evenementen
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Formulier toestemming gebruik beeld- geluidsmateriaal (vanaf 16 jaar)

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s, video’s en geluidsfragmenten waar
hij/zij duidelijk op staat door GLine Musics gebruikt mogen worden*:

Beeldmateriaal mag
door GLine Musics
gebruikt worden:

Materiaal wordt gebruikt voor de volgende
doelen

 op de website
www.glinemusics.nl of
brochures

Informeren over concerten, evenementen,
educatieve activiteiten en andere mogelijkheden
binnen GLine Musics.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor
PR-doeleinden.
Geïnteresseerden informeren over activiteiten en
ontwikkelingen binnen GLine Musics.
Informeren over concerten, evenementen,
educatieve activiteiten en andere mogelijkheden
binnen GLine Musics.
Het delen van beeldmateriaal wordt gebruikt om
aan te geven wat binnen GLine Musics ontwikkeld
en uitgevoerd wordt.

 in de (digitale)
nieuwsbrief
 op sociale-media
accounts van GLine
Musics (Instagram,
Facebook)

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam:

..............................................................................

Handtekening:

..............................................................................
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