Beeldmateriaal protocol FitmetDylan
Fitmetdylan maakt veelvuldig gebruik van beeldmateriaal op de website, advertenties en/of social
media. Wanneer u een abonnement afsluit bij FitmetDylan gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden en ons beeldmateriaal protocol. Hierin is opgenomen dat we genomen beeldmateriaal
tijdens de lessen mogen gebruiken ter promotie van FitmetDylan. Onder beeldmateriaal verstaat
FitmetDylan groepsfoto's, individuele foto's en videofragmenten bedoeld. Al het beeldmateriaal wat
genomen wordt voor Fitmetdylan wordt gebruikt in de breedste zin van het woord, waarin met name
het bevorderen van de naamsbekendheid hierin een belangrijke rol speelt.
In de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming geen
beeldmateriaal online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen omtrent
het gebruik van beeldmateriaal (beeldmateriaal protocol). Deze toestemming is aan u gevraagd in
het aanmeldingsformulier van een door u gekozen abonnement. Hierin geeft u toestemming dat wij FitmetDylan - gemaakt beeldmateriaal mogen plaatsen op de website van FitmetDylan, in
nieuwsbrieven, advertenties, voor marketing doeleinden en op social media. Natuurlijk gaan we
zorgvuldig om met foto's en video's. FitmetDylan plaatst geen beeldmateriaal waarvoor leden schade
kunnen ondervinden of waar namen van leden bij vermeld staan.
Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dient u dit tijdig schriftelijk aan te geven. Bij tijdig
bedoelen wij bij afsluiten van het abonnement. U kunt hiervoor een e-mail versturen naar
info@fitmetdylan.nl. Dan houden wij daar rekening mee. Wanneer u aangeeft dat u niet akkoord
gaat met ons beeldmateriaal protocol bent u zelf verantwoordelijk om niet in de foto’s te gaan staan.
Vooral tijdens het maken van groepsfoto’s. U kunt dan aan de zijkant (buiten beeld) of bij de
fotograaf gaan staan. Op die manier bent u er zeker van dat u niet op de foto komt. Mocht u
onverhoopt toch op de foto terecht komen, kunt u een e-mail sturen naar info@fitmetdylan.nl.
Vermeld in deze e-mail waar u staat en wij zullen de foto weghalen.
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