Afspraken en verklaring in verband met het maken van geluidsopname/
beeldopname1
Ondergetekende, …………………………………………….. (naam verzoeker), verklaart:
- dat hij/zij toestemming heeft gekregen tot het maken van een geluidsopname / beeldopname van het
gesprek met …………………………………………… (naam medewerker), op…………………………………...(datum), te
…………………………………..(locatie), bij welk gesprek aanwezig zullen zijn…………………………………………………….en dat
het doel van het maken van een geluidopname / beeldopname is ……………………………………………
dat hij/zij weet dat:
- op grond van het portretrecht de medewerker kan weigeren dat er beeldopnamen worden gemaakt of de
gegeven toestemming kan intrekken. En dat als het maken van beeldopnamen niet zijn aangekondigd, de
maker strafbaar is (art. 139f Wetboek van Strafrecht).
- een verzoek tot het maken van een geluidsopname/ beeldopname kan worden geweigerd als hij/zij bij
voorbaat reeds aangeeft dat de opname voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik is bestemd of
wanneer op voorhand duidelijk is dat de belangen van bijvoorbeeld de minderjarige ernstig worden geschaad.
- in een dergelijk gesprek privacygevoelige zaken aan de orde kunnen komen, niet alleen van ondergetekende
zelf, maar ook van anderen waaronder de kinderen, de andere ouder, degene die de kinderen verzorgt, degene
die informatie over de kinderen en hun situatie kan geven en dergelijke en dat deze informatie niet zonder
toestemming van deze personen aan derden mag worden verstrekt.
- de geluidsopname/ beeldopname alleen voor eigen gebruik bestemd is.
- de geluidsopname/ beeldopname niet zonder toestemming van Veilig Thuis Kennemerland aan derden wordt
verstrekt of openbaar wordt gemaakt.
- hij/zij aan de betrokken medewerker(s) van Veilig Thuis Kennemerland een kopie van de opname verstrekt of
vice versa als Veilig Thuis Kennemerland de opname maakt.
- in de beeldopname niet geknipt of geplakt mag worden of de opname op andere wijze mag worden bewerkt
die niet in overeenstemming is met de vooraf gemaakte afspraken.
- dat hij/zij zich bewust is dat overtreding van deze afspraken kan leiden tot een gerechtelijke procedure.
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