BIJLAGE: TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK BEELDMATERIAAL CURSIST LMIPA
De Stichting Marthas Institute for Performing Arts, gevestigd te (1072 HK) Amsterdam,
Rustenburgerstraat 436, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Marthas Institute
for Performing Arts, hierna ook aan te duiden als “het LMIPA” verklaart als volgt.
Het LMIPA maakt met regelmatig foto- en video-opnamen van cursisten tijdens evenementen zoals de
Eindpresentatie, maar ook tijdens projecten, excursies, en reguliere lessen. Deze opnamen worden hierna
aangeduid als “het beeldmateriaal”. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor uitingen van het LMIPA op haar
website en sociale mediakanalen (bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter en YouTube). Het
beeldmateriaal dient ter promotie van het LMIPA.
Met dit formulier vraagt het LMIPA aan de cursist toestemming om beeldmateriaal te maken, en het van de
cursist gemaakte beeldmateriaal te mogen publiceren op deze kanalen.
De cursist is tot het verlenen van toestemming tot één of meer van de genoemde punten uiteraard niet
verplicht. Wanneer geen toestemming wordt verleend of de toestemming wordt ingetrokken zal dit de cursist
geenszins belemmeren in deelname aan de door het LMIPA aangeboden lessen.
Voorwaarden:
-

Met de ondertekening van het inschrijfformulier ziet de cursist af van eventuele intellectuele
eigendomsrechten waaronder aanspraken op grond van het portretrecht.

-

De cursist verleent met de ondertekening van het inschrijfformulier ook toestemming aan het LMIPA
voor één of meer van de hierna genoemde verwerkingen van het beeldmateriaal (zijnde
persoonsgegevens). De verwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacyverklaring van het LMIPA. Het
beeldmateriaal wordt bewaard zo lang als nodig is voor het omschreven gebruik.

-

De cursist heeft het recht om zijn/haar toestemming in te trekken, door verzending van een brief en/of
e-mail aan het LMIPA, zonder daardoor belemmerd te worden in deelname aan de door het LMIPA
aangeboden lessen.

Toestemming:
Hierbij verleen ik aan het LMIPA toestemming om:
-

van mij beeldmateriaal te maken in het kader van en tijdens de les(sen) die ik volg;

-

zonder nadere toestemming vooraf dit beeldmateriaal te gebruiken en te publiceren op de website en
folders van het LMIPA; en

-

zonder nadere toestemming vooraf dit beeldmateriaal te gebruiken en te publiceren op huidige sociale
mediakanalen van het LMIPA zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

