
Foto beleid Stichting Kinderfeesten Mill 
 
Stichting Kinderfeesten Mill (SKM) graag  foto’s en video’s zien van al onze activiteiten.  Dit 
betekend dat iedereen die aan onze activiteiten deelneemt of komt kijken hier ook op te zien 
kan zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
kinderen of ouders schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen 
namen .  
 
Wij maken onderscheid in het plaatsen van foto’s in ons digitale foto album op onze website, 
welke te vinden zijn in het foto album bij de betreffende activiteit en het plaatsen van foto’s 
voor de inrichting van onze site, onze social  media accounts of bij persberichten. En 
vervolgens maken wij onderscheid van detailfoto’s van personen ( duidelijke herkenning van 
personen)  
 
Voor deze eerste (dus alleen het plaatsen van de foto’s in ons digitale foto album) vragen wij 
u om toestemming  door het lezen van dit foto beleid.  
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Mocht u 
daarom bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s en video’s in ons digitaal foto album 
dan kunt u dit kenbaar maken via een mail naar info@kinderfeestenmill.nl.  
We zullen dan gaan werken met een bandje (festivalbandje) wat uw kind draagt tijdens de 
activiteiten. Hiermee kan onze fotograaf zien dat er geen foto gemaakt mag worden. Dit 
betekend ook dat uw kind niet op eventueel gemaakte groepsfoto’s komt. 
 
Voor de tweede groep foto’s: Wij bewaren, verspreiden geen detailfoto’s. 
 
In elk ander geval van gebruik van detailfoto’s geldt: Voor het gebruik van foto’s van 
minderjarige kinderen zullen wij ouders/verzorgers om toestemming vragen. Indien u als 
ouder/verzorger toestemming wel/geen geeft, wilt u uw toestemming dan samen met uw 
zoon/dochter bespreken? Het kan zijn dat oudere kinderen soms zelf een keuze willen maken 
om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het 
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
 
Ten alle tijden kunt u uw mening of keuze herzien. Mocht u toestemming hebben gegeven en 
een bepaalde foto toch graag verwijderd zien worden van onze site of social media dan kunt 
u met ons contact opnemen en zorgen wij voor verwijdering van deze foto. 
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto’s maken tijdens onze activiteiten.  SKM 
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze mensen ook terughoudend zijn 
bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 

Voor meer informatie of vragen, neem dan contact op met SKM via een 
mailtje naar:info@kinderfeestenmill.nl  
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