
DECLARATION CONSENT FOR VISUAL MATERIAL PARTICIPANTS FRITS 

KALSHOVEN COMPETITION 2023 

 

I hereby authorize the Dutch Red Cross, (2593 HT) The Hague, Anna van Saksenlaan 50 

and Belgian Red Cross-Flanders International VZW (hereinafter "Belgian Red Cross-

Flanders"), 2800 Mechelen, Motstraat 40 to reproduce my personal information including 

my image and videos (hereinafter the "imagery"), 

to publish and/or otherwise use in any form of multiplication, dissemination and / or 

screening for editorial and promotional communications via all possible channels, for 

internal and external communication about the Frits Kalshoven competition and the 

promotion of International Humanitarian Law in the Netherlands and Belgium specifically 

and generally recruitment for the activities of the Dutch Red Cross and Belgian Red 

Cross-Flanders each separately. 

 

I agree that the use of the Imagery may include the following: livestreaming of the 

imagery, publication of the image on websites, on social media (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube), in physical mailings, letters, in e-newsletters, in brochures, 

manuals , posters or in the press, and on other electronic media from the Dutch Red 

Cross and/or Belgian Red Cross-Flanders. 

  

The consent also concerns the provision of this to third parties, but only if this is 

necessary for the use for which I give permission above or to comply with a legal 

obligation. 

  

I can withdraw my consent or restrict it for further use of my personal data. 

  

In accordance with the legal conditions, I have the right to request the inspection, 

rectification or erasure of the Imagery or limiting the processing. I also have the right to 

object to the processing and the right to data portability. 

  

I explicitly declare to refrain from claims to portrait rights / right to image to the Dutch 

Red Cross and / or Belgian Red Cross-Flanders, the person who made the imagery, his 

rightful owner and / or third parties because of the use of the imagery for which I 

consent to this statement. 

  

I declare that I will not receive a honorarium for the aforementioned cooperation and 

need no permission from anyone to make this statement valid. 

  

I am aware that I can exercise my rights vis-à-vis the Dutch Red Cross as responsible 

party for processing of data. I can do this in the following ways: 

  

a. in writing 

Dutch Red Cross Privacy Officer 

PO Box 28120 

2502 KC The Hague 

b. e-mail privacy@redcross.nl 

  

I am aware that I can exercise my rights vis-à-vis Belgian Red Cross-Flanders as 

responsible party for processing of data via the data protection officer. I can do this in 

the following ways: 



  

a. in writing 

Belgian Red Cross-Flanders DPO 

Motstraat 40, 2800 Mechelen 

b. e-mail DPO@rodekruis.be 

c. phone +32 15-443 322.  

  

I can also file a complaint with the supervisory authority in Belgium and the Netherlands. 

  

Belgium: 

Data Protection Authority 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

commission@privacycommission.be, 

tel +32 2 274 48 00 

  

The Netherlands: 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

Per telephone 

088 - 1805 250.  

 

Last update: 30 August 2022 

  

 

  

TOESTEMMINGSVERKLARING BEELDMATERIAAL DEELNEMERS FRITS 

KALSHOVEN COMPETITIE 2023 

  

Hierbij  verklaar ik toestemming te verlenen aan het Nederlandse Rode Kruis, Anna van 

Saksenlaan 50, 2593 HT Den Haag en Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW (hierna 

“Rode Kruis-Vlaanderen”), 2800 Mechelen, Motstraat 40  om mijn persoonsgegevens 

waaronder beeldmateriaal met mijn beeltenis en video’s (hierna het “Beeldmateriaal”) te 

verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken in iedere vorm van 

vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning voor redactionele en promotionele 

uitingen via alle mogelijke kanalen, voor interne en externe communicatie over de Frits 

Kalshoven competitie en de promotie van het Internationaal Humanitair Recht in het 

bijzonder en in het algemeen werving voor de activiteiten van het Nederlandse Rode 

Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen ieder afzonderlijk.   

  

Ik stem toe dat het gebruik van het Beeldmateriaal de volgende zaken kan 

omvatten: live streaming van het Beeldmateriaal, publicatie van het Beeldmateriaal op 

websites, op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), in fysieke mailings, 

brieven, in e-nieuwsbrieven, in brochures, handboeken, posters of in de pers, en op 

andere elektronische dragers van het Nederlandse Rode Kruis en/of Rode Kruis-

Vlaanderen.  

  

De toestemming betreft ook de verstrekking daarvan aan derden, maar alleen als dit 

nodig is voor het gebruik waarvoor ik hierboven toestemming geef of om te voldoen aan 



een wettelijke verplichting.  

  

Mijn toestemming kan ik intrekken of voor verder gebruik van mijn 

persoonsgegevens  beperken.   

  

In de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien door toepasselijk recht, heb ik het 

recht te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van het Beeldmateriaal of beperking 

van de verwerking te vragen. Ik heb ook het recht tegen de verwerking bezwaar te 

maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

  

Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van aanspraken op portretrechten/recht op afbeelding 

jegens het Nederlandse Rode Kruis en/of Rode Kruis-Vlaanderen, degene die het 

Beeldmateriaal heeft gemaakt, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik 

van het Beeldmateriaal waarvoor ik met deze verklaring toestemming verleen.   

  

Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van 

niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.   

  

Ik ben op de hoogte dat ik mijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van het Nederlandse 

Rode Kruis als verantwoordelijke van de verwerking. Dit kan schriftelijk: 

Nederlandse Rode Kruis 

t.a.v. de Privacy Officer  

Postbus 28120  

2502 KC Den Haag  

  

of per e-mail: privacy@redcross.nl   

  

  

Ik ben op de hoogte dat  ik mijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van Rode Kruis-

Vlaanderen als verantwoordelijke van de verwerking via de functionaris inzake 

gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, T.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 

Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon +32 15-443 322.    

  

Tevens kan ik een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid in België 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00  

  

of bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens:  Postbus 93374, 2509 AJ Den 

Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten   

  

Laatste update: 30 augustus 2022 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

