Inschrijvingsformulier
Gebruik audio-opnames, beelden en foto’s
Beste ouder(s) van de zangeres(sen)(-18j),
Beste zangeres (+18j),
U wenst uw kind(eren) of uzelf in te schrijven voor het komende schooljaar bij Toontje Hoger,
Scaletta, Jong Scala of Scala. Van harte welkom. Wij vragen u vriendelijk dit document te
ondertekenen en kennis te nemen van ons huishoudelijk reglement en de privacyverklaring in bijlage,
tevens beschikbaar op onze website. Daarin zal u informatie vinden over de inschrijvingsgelden, de
repetitiedagen en andere afspraken rond privacybescherming die wij met jullie maken.
Tijdens de samenwerking met de zangeressen (-18j en +18j) zal het regelmatig gebeuren dat wij
audio-opnames, foto’s en/of audiovisuele (beeld en klank) opnames maken (of laten maken) van de
repetities, opvoeringen of concerten waaraan jullie of jullie kind(eren) deelnemen. Daarbij focussen
wij ons niet op individuele bijdrages, maar op de beeldvorming en opnames van het geheel of een
deel van de groep. De namen van de zangeressen (-18j of +18j) worden nooit bekend gemaakt,
behoudens na uitdrukkelijke toestemming.
Het resultaat van de opnames, foto’s of audiovisuele beelden wensen wij te gebruiken in het kader
van onze promotieactiviteiten en voor de aanvulling van onze archieven en portfolio. We wensen op
regelmatige basis de resultaten publiek te maken door ze te delen op onze websites, social media
platformen, in drukwerken of digitale publicaties.
Door uw inschrijving gaat uw akkoord en geeft u toestemming om gebruik te mogen maken van de
audio-opnames, foto’s en/of audiovisuele opnames waarop uzelf of uw kind(eren) te zien of te horen
zijn en verleent u afstand van de rechten die daarop rusten, zodat wij er ongestoord gebruik van
kunnen maken, met respect voor de privacy en conform de grenzen van de toestemming zoals
vastgelegd in deze verklaring.
Alvast bedankt voor uw inschrijving.
Met vriendelijke groeten, Stijn Kolacny namens Scaletta vzw,
ond.n° 0471.078.619 - Gijmelsesteenweg 328, 3201 Langdorp

------------------------------------------------------------------------------------------------Ik schrijf mijzelf of mijn dochter/zoon in voor 1 schooljaar als lid van Scaletta, Jong Scala, Scala of
Toontje Hoger, afhankelijk van de groep waar ik word ingedeeld:
Naam van de ouder(s)
namens de zanger(es) (-18j)
Naam zangeres (+18j)
En geef hierbij toestemming aan Scaletta vzw om beelden/foto’s en audio-opnames van mijzelf of
mij kind(eren) te maken en te gebruiken binnen de grenzen van de verleende toestemming. Ik
neem kennis van het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring.
Datum

