
Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Gegevens medewerker

Naam:

Afdeling:

Gegevens cliënt

Naam:

Geboortedatum:

Gegevens vertegenwoordiger

Naam:

Contactgegevens:

Ik ben: mentor / curator / vertegenwoordiger / gemachtigde1 

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ik ben (bij jonger dan 16 jaar): ouder / voogd  
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

1 Als jij de informatie niet kunt begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen zijn van het geven van toestemming en/of geen besluit kunt nemen, dan heeft Cello 
toestemming nodig van jouw (wettelijk) vertegenwoordiger.  
2 Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht om zich te verzetten 
tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zonder toestemming 
van de geportretteerde publiceren. Onder portret verstaan we in dit geval: elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, bijvoorbeeld een foto of film-
beelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht. Het portretrecht blijft tot tien jaar na de dood van de geportret-
teerde in stand. Het is alleen uit te oefenen door de directe rechthebbenden. Met het ondertekenen van het formulier doet u afstand van uw portretrecht voor de foto’s 
gemaakt in deze reportage.

Cello heeft jouw toestemming nodig om je gegevens te verwerken.  

We vragen je toestemming om de volgende gegevens van je te gebruiken: 
• Je naam
• Foto’s en ander beeldmateriaal van jou

Geef je ons hier toestemming voor?

 ja nee

Waarom hebben we je toestemming nodig? 

We willen jouw gegevens gebruiken om foto’s en/of filmpjes te maken over:

De foto’s en filmpjes waarin jij voorkomt, gebruiken we voor:

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor dit doel. Heb je toestemming gegeven, dan kun je geen aanspraak maken op het portretrecht.2
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Toestemming beeldmateriaal 

Je kunt je toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar communicatie@cello-zorg.nl.

Plaats:

Datum:

Naam cliënt: Naam (wettelijk) vertegenwoordiger/ouder/voogd: 

Handtekening: Handtekening:
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