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Aan: Deelnemer aan een productie van Stichting De Grote Prijs  
en/of wettelijke vertegenwoordiger van deelnemer 
 
Yes! Binnenkort ga je deelnemen aan een productie van Stichting De Grote Prijs, bijvoorbeeld door een 
optreden tijdens de Kleine Prijs of De Grote Prijs. Dat is gaaf. De wetgeving vraagt er om dat we tijdig goede 
afspraken maken over gebruik van jouw persoonsgegevens en portret. Er zijn tussen jou en je school al 
goede afspraken over gemaakt. Toch vinden we het belangrijk om ook vanuit De Grote Prijs duidelijk over 
gebruik van je gegevens te zijn.   
 
We proberen het gebruik van gegevens hieronder eenvoudig uit te leggen. Omdat het wettelijk verplicht is, 
moeten we deze afspraken ook formeel laten ondertekenen. Ruim voor je deelname moeten we dit 
ondertekende formulier van je terug hebben ontvangen. Ben je onder de 16 jaar? Vraag dan je ouder/voogd 
om mee te lezen en samen op de volgende pagina te ondertekenen. 
 
Wij voeren een administratie 
De Grote Prijs voert een eigen deelnemersadministratie. Bij je inschrijving heb je “persoonsgegevens” met 
ons gedeeld, zoals je naam, adres, telefoonnummer, emailadres. Die gegevens gebruiken we om met jou te 
communiceren over onze (toekomstige) producties. Denk aan onze besloten appgroep waar we alle 
informatie met jou als deelnemer delen, om je backstagepas te maken, je naam op te nemen in het 
programmaboekje of om je aan te kondigen in de show.  
Wij maken en publiceren foto’s en video’s 
Een “Portret” is de juridische term voor elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, 
bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Dit valt ook onder privacy en jouw 
portretrecht. 
 
Als je meedoet aan een productie ben je even een “artiest”. Geloof ons, je gaat een onvergetelijke tijd 
meemaken backstage en tijdens je optreden. Je gaat vast en zeker zelf foto’s maken van jou en andere 
artiesten. En deze opslaan of delen. Ook anderen maken foto’s of filmpjes van jou. Een vriend(in) of 
familielid die een foto of video van je maakt. Iemand in het publiek. Wij. Op het podium, backstage, 
etcetera. En die kunnen dan opgeslagen worden of gedeeld worden in de (sociale) media. 
 
Als Stichting De Grote Prijs kunnen en willen wij niet tegenhouden dat er in het kader van onze productie 
van jou foto’s en of films gemaakt worden. Het is gebleken dat deelnemers, familie en vrienden dit juist leuk 
vinden om dit voor later vast te leggen. 
 
De Grote Prijs helpt hierbij en maakt een professionele foto en videoregistratie. Stichting De Grote Prijs 
heeft medewerkers en bedrijven in dienst die, in opdracht van Stichting De Grote Prijs, een portret maken 
en/of je gegevens verwerken. Dit kan diverse doelen dienen, waaronder, maar niet beperkt tot:  

• Online uitzenden van de show 

• Maken en bijhouden van producten zoals ons archief, onze website, het programmaboekje, een 
krantenartikel, bedankje aan onze sponsoren, de DVD/video-registratie 

• Communicatie over en promotie van onze Stichting en onze producties. Denk aan onze sociale 
media en het Grote Prijs YouTube kanaal waar je vrijwel alle acts sinds 1991 (!) kunt terugvinden. 

 
Wij spelen nooit zomaar je gegevens door 
Wij zijn verantwoordelijk voor het goed beschermen van jouw gegevens en dat we die niet zomaar delen.  
Zo zijn er organisaties die ons benaderen voor een optreden dat niet door De Grote Prijs is georganiseerd. 
Daar is De Grote Prijs al meer dan 25 jaar heel duidelijk in. Wij delen nooit zomaar jouw persoonsgegevens 
met sponsoren of andere organisaties. Wij nemen eerst contact met jou op. En we bespreken het verzoek 
persoonlijk met je. Samen stemmen we af of en hoe er contact met je opgenomen mag worden (of niet). 
 
Dit formulier gaat op de volgende pagina verder en kun je daar ondertekenen. 
  

GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS EN PORTRET 
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ONDERGETEKENDE   
  
Achternaam:   

Voornamen:   

Geboortedatum:   

   
• Verklaart dat aan Stichting De Grote Prijs verstrekte persoonsgegevens gebruikt mogen worden met als 
doel: de communicatie met deelnemer over (aankomende) producties en vermelding van zijn/haar naam in 
de producties. 
 
• Verklaart dat Stichting De Grote Prijs géén contactgegevens aan andere partijen, zoals leveranciers of 
sponsoren mag doorgeven met als doel om deelnemer direct te benaderen, vóórdat ondergetekende 
Stichting De Grote Prijs hier uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk akkoord voor heeft gegeven. 
 
• Verklaart dat door Stichting De Grote Prijs gemaakte en getoonde portretten zijn gemaakt met zijn/haar 
uitdrukkelijke toestemming.   
 
• Verleent hierbij Stichting De Grote Prijs en de namens Stichting De Grote Prijs aangewezen personen het 
recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer Stichting De Grote Prijs dit nodig 
acht) om zonder beperking portretten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.  
  
• Verklaart dat hij/zij of diens wettelijke vertegenwoordiger Stichting De Grote Prijs vrijwaart van elke vorm 
van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde deelnemer.   
 
• Verklaart dat dit document doorgelezen te hebben, en als deelnemer zelf ook in deze geest handelt 
richting andere deelnemers. 
 
• Heeft een handtekening van een wettelijke vertegenwoordiger toegevoegd, daar waar deelnemer jonger 
is dan 16 jaar 
   
•  Dit bewijs is bindend en komt ten goede aan Stichting De Grote Prijs. 
 
  
Voor akkoord deelnemer, tevens geportretteerde  Voor akkoord wettelijke vertegenwoordiger 
  
Naam : ________________________________   Naam :_______________________________ 
 
 
Handtekening : _________________________  Handtekening : _______________________ 
 
 
Plaats : ________________________________    Plaats : ______________________________ 
 
 
Datum : _______________________________   Datum : ______________________________ 
 
  
 
 
 

Ruim vóór je deelname hebben we dit formulier ondertekend retour nodig. Dat kan op deze manier: 
 

• Beide pagina’s inscannen en mailen naar   info@degroteprijs.nl 

• Afgeven op Trinitas College, locatie Han Fortmann    Dhr. Karel Witte of dhr. Joep Broersen 

• Afgeven op Trinitas College, locatie Johannes Bosco  Dhr. Ramon Spalburg 

• Opsturen naar       Stijlpad 31, 1567 BA Assendelft 
 


