
  
 

 
 

     Wauw speciaal voor jou 
Zorg voor kinderen met een bijzondere hulpvraag 

Versie 01.2018          Pagina 1 van 2 

 

Protocol: fotografie  
Wauw speciaal voor jou dient rekening te houden met de ‘Wet op de Privacy’. We zijn verplicht 

ouders/wettelijk vertegenwoordiger te informeren over opnames. Onderstaand protocol wil hierin 

voorzien. 

 

Website Wauw  
Bij Wauw speciaal voor jou maken we geregeld foto’s tijdens de activiteiten. Soms zijn er ook foto’s bij 

die zo leuk zijn, dat we ze op het publieke deel van de website willen plaatsen. Wauw speciaal voor 

jou plaatst alleen foto’s  op de website wanneer ouders hiervoor schriftelijk hebben toegestemd 

middels het formulier ‘Toestemming Fotografie’. 

 

Social media 

Bij Wauw speciaal voor jou maken we geregeld foto’s tijdens de activiteiten welke we graag met u 

willen delen via facebook of overige social media. Op die manier kunt u thuis ook zien wat er allemaal 

gebeurt bij Wauw speciaal voor jou! 

Wauw speciaal voor jou plaatst alleen foto’s op social media wanneer ouders hiervoor schriftelijk 

hebben toegestemd middels het formulier ‘Toestemming Fotografie’. 

 

Pers 
Zo nu en dan halen onze activiteiten ook de lokale pers, waarbij er ook foto’s en/of videomateriaal 

gemaakt kunnen worden voor de betreffende krant. Wauw heeft daarbij niet altijd invloed op de 

uiteindelijke fotokeuze. Tevens gebruikt Wauw speciaal voor jou foto en videomateriaal ter promotie. 

Wauw speciaal voor jou gebruikt alleen beeldmateriaal van kinderen met als doel publicatie in de 

lokale media en/of promotiemateriaal voor Wauw speciaal voor jou wanneer ouders hiervoor 

schriftelijk hebben toegestemd middels het formulier ‘Toestemming Fotografie’. 

 

Regels & afspraken 
 

1. Indien ouders/wettelijk vertegenwoordigers niet akkoord gaan worden deze kinderen buiten 

de opnames gehouden. Dit kan kenbaar worden gemaakt middels het formulier: 

‘Toestemming Fotografie’, welke te vinden is op de website en/of verkrijgbaar via de 

contactpersoon. 

 

2. Indien er géén formulier door ouders/wettelijk vertegenwoordiger is ingevuld gaat Wauw 

speciaal voor jou uit van toestemming voor publicatie van beeldmateriaal. 

 

3. Bij de aanmelding van nieuwe kinderen krijgen desbetreffende ouders.wettelijk 

vertegenwoordiger het formulier ‘Toestemming Fotografie’. Ouders kunnen dit bij inschrijving 

ingevuld retourneren aan het zorgteam (zorgteam@wauwspeciaalvoorjou.nl). 

  

4. De ouders/wettelijk vertegenwoordiger van het kind is verantwoordelijk voor het doorgeven 
van wijzigingen betreft de toestemming fotografie middels het formulier: ‘Toestemming 
Fotografie’, welke te vinden is op de website en/of verkrijgbaar via de contactpersoon. 
 

5. In geval van lacunes in dit protocol beslist het managementteam van Wauw speciaal voor jou. 
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Toestemming fotografie 
Graag horen we van u of u akkoord gaat met het verwerken van foto’s zoals beschreven. Dit kunt u 

doen door uw keuze te omcirkelen en door onderstaande gegevens in te vullen.  

Bedankt voor uw medewerking! 

 

1. Website Wauw  
Bij Wauw speciaal voor jou maken we geregeld foto’s tijdens de activiteiten. Soms zijn er ook foto’s bij 

die zo leuk zijn, dat we ze op het publieke deel van de website willen plaatsen. Wauw speciaal voor 

jou zal echter nooit foto’s publiceren zonder dat daarvoor toestemming verkregen is van de 

betreffende ouders/verzorgers. 

 

Hierbij geeft ondergetekende  wel / geen  toestemming om foto’s van mijn kind te maken tijdens 

activiteiten van Wauw speciaal voor jou, en deze op de website van Wauw te plaatsen. 

 

2. Social media 

Bij Wauw speciaal voor jou maken we geregeld foto’s tijdens de activiteiten welke we graag met u 

willen delen via facebook of overige social media. Op die manier kunt u thuis ook zien wat er allemaal 

gebeurt bij Wauw speciaal voor jou! 

Wauw speciaal voor jou zal echter nooit foto’s publiceren zonder dat daarvoor toestemming 

verkregen is van de betreffende ouders/verzorgers. 

 

Hierbij geeft ondergetekende  wel / geen  toestemming om foto’s van mijn kind te maken tijdens 

activiteiten van Wauw speciaal voor jou, en deze op de facebookpagina/social media van Wauw te 

plaatsen. 

 

3. Pers 
Zo nu en dan halen onze activiteiten ook de lokale pers, waarbij er ook foto’s en/of videomateriaal 

gemaakt kunnen worden voor de betreffende krant. Wauw heeft daarbij niet altijd invloed op de 

uiteindelijke fotokeuze. Tevens gebruikt Wauw speciaal voor jou foto en videomateriaal ter promotie. 

 

Hierbij geeft ondergetekende  wel / geen  toestemming om mijn kind door een externe fotograaf te 

laten fotograferen met als doel publicatie in de lokale media en/of promotiemateriaal voor Wauw 

speciaal voor jou.. 

 

Naam kind: ……………………………………………………………………………... 

Naam wettelijk vertegenwoordiger: ……………………………………………………………………………... 

Plaats: ……………………………………………………………………………... 

Datum:  ……………………………………………………………………………... 

 
 
 
Handtekening: 

 
 
 
……………………………………………………………………………... 

 


