
Emanuel Pinkstergemeente Velp 
Pastor: Br. M:. Matitawaer Tel: 0316-529850 / Mobiel: 0639146556 

Toestemmingsverklaring Foto/Video materieel 

Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we u vooraf 
óf we een foto/video mogen maken en waar we die voor mogen gebruiken. Zo willen wij 
misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. 

Waar geef je toestemming voor? 

Met de Toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we u aan te geven 
waarvoor wij beeldmateriaal van u mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt 

u zien waarvoor we een foto willen gebruiken. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander
doel willen gebruiken dan in de verklaring staat vermeld, dan nemen we contact met u op.

Hoe lang wordt jouw beeldmateriaal bewaard? 

We bewaren jouw foto of video onbeperkt. Je mag natuurlijk altijd de door jou gegeven 
toestemming intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen beeldmateriaal in nieuwe 
folders, video's e.d. van je gebruikt en gedeeld worden. Als je jouw toestemming intrekt, 
bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Jesse Matitawaer, jesse@epgvelp.nl of 
0640071689. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Hierbij verklaar ik: 

Voor- en achternaam:_________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________ 

Postcode: _______________________________________________________________ 

Plaats: _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________ 

    dat ik wel toestemming geef dat er tijdens de samenkomsten foto's en video's van 
mij/mijn zoon/ mijn dochter gemaakt mogen worden door, of in opdracht van Emanuel 
Pinkstergemeente Velp 

    dat ik geen toestemming geef dat er tijdens de samenkomsten foto's en video's van 
mij/mijn zoon/ mijn dochter gemaakt mogen worden door, of in opdracht van Emanuel 
Pinkstergemeente Velp. 

Ondertekening: 

Plaats: ___________________________________________ Datum: _________________ 

Sla uw verklaring op en stuur uw verklaring op naar 
websitebeheer@epgvelp.nl 

emanuelpinkstergemeentevelp@epgvelp.nl Beth-el Pinksterkerk ‘Emanuel’ K.v.K. nr. 50437089 
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