Exemplaar voor Brandweer Zone Antwerpen

Toestemmingsformulier voor het maken en gebruiken/
publiceren van gerichte foto's en/of video's
Inleiding
De fotograaf die foto's of video's zal maken tijdens de activiteit, werkt in opdracht van Brandweer Zone
Antwerpen (BZA). Met dit formulier wensen wij uw toestemming te vragen voor enerzijds het maken van
het beeldmateriaal en anderzijds het gebruiken/publiceren van dit beeldmateriaal. Voor minderjarigen
vragen wij deze toestemming aan de ouders (of voogd).
Toestemming
Hieronder kan u aangeven waarvoor u toestemming wil geven.
Ik geef toestemming om foto’s en/of video’s te maken
Ik geef toestemming om de foto’s en/of video’s te gebruiken/publiceren
Ik geef GEEN toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en/of video’s.
Indien u door middel van de aankruisvakjes hierboven toestemming verleent, geeft u door de ondertekening
van dit formulier BZA de toestemming om deze foto’s en/of video's te gebruiken voor communicatie rond
en voor Brandweer Zone Antwerpen en doet u afstand van alle rechten en (mogelijke) vorderingen.
U bevestigt dan ook dat u momenteel geen politiek mandaat uitoefent. Indien u zich kandidaat
stelt voor een politiek mandaat of toch een politiek mandaat zou uitoefenen in de toekomst brengt u BZA
hiervan onmiddellijk op de hoogte. De foto’s worden gebruikt voor informatieve of sensibiliserende
communicatie van Brandweer Zone Antwerpen en voor persartikels die hieraan gerelateerd zijn. Ze worden
in geen geval voor politieke of commerciële doeleinden gebruikt.
Uw toestemming blijft vijf jaar geldig. Indien wij uw foto of video na het verstrijken van deze periode nog
wensen te gebruiken, contacteren wij u hiervoor opnieuw.

Voor- en achternaam (ouder of voogd) _____________________________________________
Voor- en achternaam minderjarige ________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
E-mailadres _________________________________________________________________
Telefoonnummer ______________________________
Datum ____________________
Handtekening
__________________________________
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Exemplaar voor de geportretteerde

Toestemmingsformulier voor het maken en gebruiken/
publiceren van gerichte foto's en/of video's
Maken en gebruiken/publiceren foto's en/of video's
U gaf Brandweer Zone Antwerpen
toestemming om foto’s en/of video’s van u en/of uw kinderen te nemen
toestemming om de foto’s en/of video’s van u en/of uw kinderen te gebruiken/publiceren
GEEN toestemming voor het maken en gebruiken/publiceren van foto’s en/of video’s.
Indien u toestemming gaf voor het gebruik van het beeldmateriaal, deed u ook afstand van alle rechten en
(mogelijke) vorderingen en bevestigde dat u momenteel geen politiek mandaat uitoefent. Indien u zich
kandidaat stelt voor een politiek mandaat of toch een politiek mandaat zou uitoefenen in de toekomst
brengt u de Brandweer Zone Antwerpen hiervan onmiddellijk op de hoogte via onderstaande
contactgegevens.
De foto’s en/of video's worden enkel gebruikt voor informatieve of sensibiliserende communicatie van
Brandweer Zone Antwerpen en voor persartikels die hieraan gerelateerd zijn. Ze worden in geen
geval voor politieke of commerciële doeleinden gebruikt. Uw toestemming blijft vijf jaar geldig.
Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die via dit formulier worden verkregen, zullen uitsluitend bijgehouden worden in het kader
van deze toestemming voor het gebruik van de genomen foto’s en/of video's.
De verwerking van persoongegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data
Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/brandweer/over-de-brandweer/privacyverklaring-bza
Voor een vraag of uitoefening van uw rechten (inzage, verbetering,..) kan u contact opnemen met :
Brandweer Zone Antwerpen - Data Protection Officer (DPO)
Noorderlaan 69 te 2030 Antwerpen
03 338 88 11

dpo@brandweerzone.antwerpen.be
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