
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal  
Wageningen University & Research (WUR) gebruikt ten behoeve van verschillende 

doeleinden beeldmateriaal (foto's en video's). Opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens colleges, evenementen of andere 

activiteiten/feesten. Hiervoor gebruiken wij soms beeldmateriaal waarop u 

herkenbaar in beeld bent. Zo kunnen er foto’s komen te staan op de website van 

Wageningen University & Research. Uiteraard wordt altijd zorgvuldig omgegaan met 

dit beeldmateriaal. WUR zal in beginsel geen beeldmateriaal plaatsen waardoor 

objectiveerbaar onnodig schade door u kan worden ondervonden.  

Waarom deze toestemmingsverklaring 

De nieuwe Europese privacywetgeving (de Algemene verordening gegevens-

bescherming of AVG) vereist nu dat wij toestemming aan u vragen voor het gebruik 

van foto's en beeldmateriaal. Zo wil WUR misverstanden voorkomen over de vraag of 

het beeldmateriaal daadwerkelijk gebruikt mag worden. De gevraagde toestemming 

geldt voor het beeldmateriaal dat door WUR zelf of in opdracht van WUR wordt 

gemaakt en voor de door u ingestuurde foto voor de fotowedstrijd 

#ShareYourWURld. Deze verklaring is een aanvulling op het wedstrijdreglement. 

Waar u toestemming voor geeft 

Met de Toestemmingsverklaring op de volgende pagina vragen we u aan te geven 

waarvoor Wageningen University & Research het beeldmateriaal van u(w kind) mag 

gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende 

opties gebruikt worden. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen 

gebruiken dan op de bijlage bij deze verklaring vermeld staat, nemen we contact met 

u op. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Zonder 

toestemming zal er geen beeldmateriaal van u gebruikt en gedeeld worden. 

 

U vindt de toestemmingsverklaring op de volgende pagina. U kunt deze (indien u 

onder de 16 bent door uw ouder/ verzorger laten) ondertekenen en insturen naar 

shareyourwurld@wur.nl of op het event op 29 juni inleveren bij de balie in het 

Wisdom & Wonder paviljoen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Toestemmingsverklaring: Gebruik beeldmateriaal event 

prijsuitreiking #ShareYourWURld fotowedstrijd voor 

scholieren 
 

Hierbij verklaart ondergetekende [onder de 16 jaar: de ouder/verzorger van]: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

dat beeldmateriaal en foto’s als volgt gebruikt mogen worden door Wageningen 

University & Research¹: 

 

Beeldmateriaal gemaakt op 29 juni 2018 

en de ingestuurde foto (o.v.v. naam 

wedstrijddeelnemer) mag door WUR 

gebruikt worden: 

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de 

volgende doelen: 

 

 

☐ op de openbare website van WUR  

 

 

☐ op de website www.shareyourWURld.nl 

 

 

 

 

☐ op social media- accounts van WUR 

 

 

 

 

☐ in de papieren uitgaven van WUR 

 

 

 

 

☐ ter illustratie van een verhaal over de 

fotowedstrijd in de papieren uitgave, op de 

website en de sociale media van pers (niet 

WUR) geïnteresseerd in  #ShareYourWURld 

fotowedstrijd voor scholieren. 

 

 

Informatie verspreiden over activiteiten 

en ontwikkelingen bij WUR. 

 

Informatie verspreiden over activiteiten 

en ontwikkelingen bij WUR en/of ter 

promotie van de fotowedstrijd wanneer 

deze herhaald wordt. 

 

Informatie verspreiden over activiteiten 

en ontwikkelingen bij WUR en/of ter 

promotie van de fotowedstrijd wanneer 

deze herhaald wordt. 

 

Informatie verspreiden over activiteiten 

en ontwikkelingen bij WUR en/of ter 

promotie van de fotowedstrijd wanneer 

deze herhaald wordt. 

 
 

Informatie verspreiden over activiteiten 

en ontwikkelingen bij WUR. 

 

 

 

 

Datum ………………………………………………… 

Handtekening 

 

¹Aankruisen wat van toepassing is. 


