Formulier « Toelatingen Media »

VZW………………………………………………………………………………………………..............

Hierna « de VZW » genoemd

Vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………….

(naam)
(naam en statutaire functie)

1) Verklaart :
 dat ze voldoet aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de wet
van 08/12/1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Algemene
Verordening Gegevensbescherming), en dat ze alle nodige vergunningen/toelatingen van
de betrokken personen verkrijgt alvorens media (foto's/video's...) aan United Fund For
Belgium (UFB) door te geven, zodat deze gratis en wettelijk kunnen worden gepubliceerd.
 dat de media die zij aan UFB doorgeeft, vrij en wettelijk mogen worden gepubliceerd.

(Aanvinken)

Ja

niet garanderen)

Nee (zonder toestemming voor dit punt kan UFB de subsidie

2) (Aanvinken)

 Gaat ermee akkoord :
 Gaat er niet mee akkoord:
dat een vertegenwoordiger van de VZW eventueel het onderwerp zou kunnen zijn van een
interview/video/podcast (eventueel met gezichten) die UFB zou gebruiken voor illustratieve
doeleinden en getuigenissen in al zijncommunicatiekanalen, zowel intern als extern (website,
nieuwsbrief, sociale netwerken ...), voor verspreiding onder haar verschillende doelgroepen
(verenigingen, donoren, ...).

3) (Aanvinken)
 Geeft UFB de toelating :
 Geeft UFB geen toelating :
om informatie (in de vorm van foto's/video/podcast/interview... - inclusief met gezichten) - die
de VZW aan UFB zou doorgeven - te publiceren voor illustratieve doeleinden en getuigenissen, in
al zijn communicatiekanalen, zowel intern als extern, naar zijn verschillende doelgroepen toe
(verenigingen, donoren...).

4) (Aanvinken)
 Geeft UFB de toelating :
 Geeft UFB geen toelating:
om informatie (in de vorm van foto's/video/podcast/interview... - inclusief met gezichten) - die
door de VZW aan UFB worden doorgegeven - door te geven aan zijn donoren, zodat de donoren
deze kunnen publiceren in al hun interne en externe communicatiekanalen (website,
nieuwsbrief, sociale netwerken...).

5) (Aanvinken)
 Geeft de donoren van UFB de toelating:
 Geeft de donoren van UFB geen toelating:
om in al hun communicatiekanalen, zowel intern als extern, te vermelden dat zij een financiële
steun hebben verleend aan de VZW.
Datum: ………………………………. Naam :………………………………………………
Handtekening

……………………………………………………………………………..
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