
JOUW VERHAAL - TOESTEMMINGSFORMULIER 
Lees dit door en onderteken op de plaatsen waar dat is aangegeven. 

 
 
 

WIE ZIJN WE? 

Save the Children Nederland is een goed doel dat wereldwijd werkzaam is en 

deel uitmaakt van de grotere Save the Children organisatie. Hieronder vallen 

Save the Children International en de Save the Children lidorganisaties. We 

reageren bij noodsituaties, waarbij alle aandacht gericht is op kinderen en 

gezinnen wereldwijd. 

 

HOE? 

We gebruiken afbeeldingen en verhalen om mensen te laten weten hoe het 

leven van kinderen en hun familie eruitziet. Deze verhalen kunnen anderen 

inspireren om ons te helpen bij het inzamelen van geld of bij het voeren van 

campagnes om kinderen te helpen. 

 

WAT? 

We zouden jouw verhaal graag in woorden, film of geluid opnemen. We 

betalen je hier niet voor en de verzamelde content is niet jouw eigendom. 

Je verhaal bevat wellicht gevoelige of persoonlijke informatie, maar je kunt het 

altijd aan ons doorgeven als je bepaalde informatie niet wilt delen. 

 

 
WAAR? 

Je verhaal kan wereldwijd worden gedeeld, inclusief je eigen land. Het kan zijn 

dat we je verhaal laten vertalen. We kunnen je foto, video of verhaal 

gebruiken op het internet. 

Het kan zijn dat we je verhaal niet gebruiken, of alleen delen ervan gebruiken. 

We bewaren je informatie op een veilige locatie. 

We doen er alles aan om je identiteit te beschermen. 

 

 

HOE? 

Om kinderen te helpen, werken we wereldwijd samen met overheden, 

media, niet-gouvernementele organisaties en burgers. 

We kunnen je verhaal delen met andere organisaties waarmee we 

samenwerken, andere lidorganisaties van Save the Children, andere NGO's 

en andere partners, donoren en media-organisaties. 

Zij kunnen je verhaal gebruiken voor hun samenwerking met ons, of 

de problemen waaraan we werken. Zij kunnen je verhaal publiceren 

in hun eigen publicaties. 

 

 
WANNEER? 

Indien je bent gefotografeerd, dan kan de fotograaf de foto voor onbepaalde 

tijd gebruiken voor andere liefdadigheidsdoeleinden 

wereldwijd, inclusief verspreiding via internet, televisie en kranten. 

Indien de fotograaf je foto voor andere doeleinden dan liefdadigheid wil 

gebruiken, dan moet hij/zij Save the Children om toestemming vragen. 

Het komt zelden voor dat we (Save the Children) je verhaal na 5 jaar nog 

gebruiken, maar we willen het graag in het afgeschermde deel van ons archief 

bewaren, mochten we het nog eens nodig hebben. Vind je het geen probleem 

dat we je verhaal na vijf jaar nog gebruiken, kies dan voor deze optie. 

 

 

ALS JE JE BEDENKT 

Natuurlijk begrijpen we dat je in de toekomst van gedachten kunt 

veranderen. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je niet wilt dat 

we je verhaal gebruiken of als je vragen of klachten hebt over hoe je 

verhaal wordt gebruikt. 
 

Hoe houden we informatie privé? 

De informatie die we over je verzamelen, wordt veilig in een digitale database 

opgeslagen, die beheerd wordt door Save the Children Nederland. 

• Stuur een mail naar info@savethechildren.nl 

• Neem contact op met het kantoor van Save the Children Nederland 

Als je ons laat weten dat je je hebt bedacht, gebruiken we je verhaal niet 

meer in toekomstige communicatie. We kunnen niet garanderen dat 

reeds gepubliceerde foto's kunnen worden teruggeroepen. 

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je verhaal en je verhaal bij te werken. 

Meer informatie over hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken, en 

bewaren vind je op https://ww.savethechildren.nl/privacy-and-cookies 
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Neem contact op met info@savethechildren.nl voor al je vragen over dit formulier. 

Dit zijn voorbeelden van hoe een afbeelding kan worden gebruikt. 

Wat bedoelen we met gevoelige of persoonlijke informatie? 

We ontvangen gevoelige, persoonlijke gegevens van jou (ook wel bekend als 

de “speciale categorieën” van persoonlijke gegevens) als jouw verhaal details 

bevat over je politieke voorkeuren, etnische afkomst, religieuze opvattingen, 

lidmaatschap van een vakbond, gezondheid / medische aandoeningen, 

seksleven, criminele achtergrond of mogelijke strafbare feiten. 

Er kunnen ook andere soorten informatie zijn die je wellicht gevoelig of 

persoonlijk vindt, zoals persoonlijke of traumatische ervaringen of 

informatie over je kinderen. 

Met wie mogen jullie mijn verhaal delen? 

We mogen je verhaal delen met: 

• NGO's en andere organisaties die met ons samenwerken om 

programma's voor kinderen en gezinnen op te zetten. 

• Donoren die ons werk financieel ondersteunen. Denk hierbij aan 

instituties, bedrijven en groepen individuele supporters. 

• Media-organisaties die verslag doen van ons werk of de problemen 

waaraan we werken. Denk hierbij aan kranten, tijdschriften, tv- en 

radio-omroepen. 

• Fotografen, filmmakers en de bedrijven waarvoor zij werken. 

Waarom zouden we je verhaal na vijf jaar nog gebruiken? 

• Om over de geschiedenis van Save the Children te vertellen 

• Om contact met je op te nemen en te vragen hoe het je is vergaan 

nadat we je voor het eerst hebben ontmoet, om ons te helpen uit te 

leggen wat het effect van ons werk op de lange termijn is. 
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Indien gebruik wordt gemaakt van een tolk, dan moet de tolk dit formulier individueel uitleggen aan alle personen die dit ondertekenen. 

De tolk moet er bovendien voor zorgen dat elk individu het formulier begrijpt. In te vullen door de tolk. 

Uitgelegd in het (taal): door (naam tolk): op (datum): 

Toestemmingsformulier versie 1: Oktober 2019 

(Nederlands) 

Neem contact op met info@savethechildren.nl voor al je vragen over dit formulier. 

 

VRIJE TEKST(eventueel voor aanvullende, relevante informatie die door de persoon die content verzamelt, moet worden opgenomen, waaronder  
   persoonsomschrijving, afbeeldingsnummer, beschermingsproblemen, voorgestelde alternatieve namen):  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 

Volledige naam van contribuant (volwassene): Leeftijd: 

Volledige naam van contribuant (kind of kinderen): Leeftijd(en): 

Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van mijn verhaal. Ik ben me bewust van het feit dat mijn verhaal 
gevoelige of persoonlijke informatie kan bevatten. 

HANDTEKENING VOLWASSENE: DATUM: 

HANDTEKENING KIND(EREN) (optioneel): DATUM: 

Ik ben een ouder of verzorger en ik geef vrijwillig toestemming voor mijn kind 

Mijn gegevens en/of de gegevens van mijn kind mogen langer dan 5 jaar worden bewaard 

bewaard 

Telefoon / E-mailadres / Adres: 

Projectnummer (bijv. Ref. ContentHub): Locatiedetails: 

PERSOON DIE CONTENT VERZAMELT VOOR SAVE THE CHILDREN (PERSONEEL 

OF CONTRACTANT) 

Alle personen die content verzamelen moeten dit lezen alvorens toestemming te verkrijgen 

• Global Image Guidelines; Handbook- Safeguarding Children in our Comms & Media Work. 

Download documenten via  www.contenthubsavethechildren.org 

Ik verklaar dat ik deze richtlijnen heb gelezen, begrijp en opvolg 

Verhaal opnieuw voorgelegd aan geïnterviewde en toestemming opnieuw bevestigd na interview (optioneel, zie 

instructies) 

Laat een visitekaartje achter bij elke contribuant die dit formulier ondertekent. 

Naam persoon die content verzamelt: Datum: 
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