VERKLARING VAN TOESTEMMING FOTO/FILM
(QUITCLAIM)
Hierbij verzoeken wij u om aan te geven of u toestemming geeft voor het maken
en publiceren van foto’s en filmpjes waarin uw kind(eren) te zien is/zijn. Graag
hieronder aanvinken wat voor u van toepassing is:

□

Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto’s/filmpjes
die, alleen door Quadrant Kindercentra, gebruikt mogen worden in alle
communicatie-uitingen (ouderapp, jaarverslag, brochures, advertenties,
website, social media, etc). De foto’s kunnen voor een periode tot 5 jaar na beëindiging van het
contract tussen u en Quadrant worden gebruikt en worden daarna vernietigd. Op verzoek kunt u de
foto(‘s) van uw kind(eren) opvragen bij Quadrant Kindercentra. U mag deze foto’s alleen voor privé
gebruik aanwenden.

□

Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto’s/filmpjes die alleen bestemd zijn voor
de ouderapp*. De foto’s/filmpjes worden op de locatie/groep van uw kind gemaakt en in de
ouderapp gedeeld met u en eventueel andere ouders van de locatie. De foto’s worden bewaard op
een beveiligde server van onze software leverancier Flexkids. De foto’s worden door Quadrant niet
gebruikt voor andere communicatie-uitingen en worden een jaar na plaatsing automatisch
verwijderd. Quadrant is niet aansprakelijk voor het plaatsen van foto’s door derden op social media.
De toestemming is geldig voor de duur van het contract tussen u en Quadrant.

□

Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van foto’s/filmpjes van mijn voor de
ouderapp of andere communicatie-uitingen.

*

met de ouderapp kijkt u mee via tablet of smartphone met de belevenissen van uw kind op de opvang,
meer informatie op quadrantkindercentra.nl/quadrant-ouderapp

Door ondertekening van deze quitclaim verklaart u wel/geen toestemming te geven aan Quadrant
Kindercentra om foto’s en filmpjes te maken en te publiceren. Indien u de toestemming wenst in te trekken,
dan kunt u dit doen via het formulier ‘Intrekken toestemming foto & film’ op onze website. De toestemming
is van toepassing op alle kinderen waarvoor u een contract met Quadrant Kindercentra heeft afgesloten.
Uw gegevens:
Naam ................................................................................................................................................................
naam kind 1 ..................................................................................geboortedatum: .........................................
naam kind 2 ..................................................................................geboortedatum: .........................................
naam kind 3 ..................................................................................geboortedatum: .........................................
naam kind 4 ..................................................................................geboortedatum: .........................................
Datum ...............................................Plaats .....................................................................................................
Handtekening ouder of verzorger
………………………………..…..........................................................................................................................

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar:
Quadrant Kindercentra
Postbus 2138
2800 BG Gouda
of per mail naar info@quadrantkindercentra.nl

