Mediabeleid Dansstudio Roxanne

Waarom maken wij gebruik van beeldmateriaal?
De danslessen vinden voornamelijk plaats achter gesloten deuren en zijn niet openbaar toegankelijk
voor buitenstaanders. Omdat wij het belangrijk vinden om de ouders en familie van de leerlingen
maar ook nieuwe klanten een goed beeld te geven van onze activiteiten maken wij gedurende
sommige activiteiten foto en video opnames. Ook kunnen wij opnames maken tijdens de les zodat de
leerlingen thuis verder kunnen oefenen. Uw kind of u zelf kan in dit beeldmateriaal voorkomen.

Waar wordt dit beeldmateriaal gebruikt en/of gepubliceerd?
Het beeldmateriaal dat door Dansstudio Roxanne (of in opdracht van Dansstudio Roxanne) wordt
gemaakt wordt voornamelijk gebruikt om te delen met de ouders en leerlingen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan foto’s/video’s in de whatsapp groepen van de betreffende lessen, de dvd opnames
van onze voorstellingen en het privé foto album na afloop van de voorstellingen. Daarnaast wordt er
een selectie van de foto’s gebruikt voor onze website, social media (Facebook/Instagram) en
publicatie op flyers en in Poortnieuws.
Hierbij geldt te allen tijde dat wij niet de intentie hebben om schade toe te brengen aan diegene die
op het beeldmateriaal te zien is. Wij zullen zorgvuldig om gaan met het materiaal en de publicatie
hiervan.

Toestemming
Bij inschrijving vragen wij uw toestemming voor het gebruik van (herkenbaar) beeldmateriaal van u
of uw zoon/dochter. Hierbij heeft u het recht om zich op ieder moment schriftelijk te herroepen op
uw besluit, vanaf dat moment zal u of uw kind niet langer herkenbaar in beeld worden gebracht.
Eventueel eerder geplaatst materiaal zal op aanvraag worden verwijderd.

Overig
Uiteraard is het ook mogelijk dat ouders/verzorgers, of derden die geen opdracht van Dansstudio
Roxanne hebben gekregen, zelf opnames maken tijdens onze activiteiten. Hiervoor is Dansstudio
Roxanne niet verantwoordelijk, echter roepen wij een ieder op om zorgvuldig en respectvol om te
gaan met beeldmateriaal waarop andere personen zichtbaar zijn.

