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Social Media Privacy Etiquette
Bij je inschrijving wordt je gevraagd of je akkoord gaat met onze social media privacy
etiquette. Als je akkoord hiermee gaat, geef je ons toestemming om media (zoals foto's en
video's) waarop je als leerling te zien en/of horen bent, te mogen gebruiken in social media
kanalen, in onze nieuwsbrief en/of op onze website, ter promotie van Zangschool Beesd
en/of Muziekfabriek Beesd. Daarbij verklaar je ook om zorgvuldig met andermans materiaal
om te gaan, waarover hieronder meer.

Materiaal:

Zangschool- / Muziekfabriek Beesd gebruikt uitsluitend materiaal waarmee wij ons positief
kunnen profileren en vraagt altijd alsnog toestemming van de leerling alvorens iets te
plaatsen. Tijdens uitvoeringen is er met regelmaat een professionele fotograaf aanwezig die
ons van waardevol fotomateriaal voorziet. Het materiaal kan altijd alleen in overleg met de
leerling zelf zijn gemaakt gedurende een repetitie, les of uitvoering. Docenten oefenen
daarbij geen druk uit op de leerlingen en een ‘liever niet’ wordt gerespecteerd en
geïnterpreteerd als een ‘nee’..

Materiaal van leerlingen waarvoor geen akkoord op deze social media etiquette binnen is
gekomen, wordt per definitie niet gebruikt. Dit materiaal wordt dan ook alleen met de (ouders
van de) leerling zelf gedeeld.

Heeft u (of uw kind) les in een groep en/of woont u een optreden bij? Dan kan het zijn dat
één van de anderen op uw foto of video niet gediend is van publicatie daarvan op social
media. We vragen u dan ook met klem om alleen uw eigen materiaal te delen en indien dat
aan de orde is, toestemming van de gefilmde/gefotografeerde/opgenomen persoon te
vragen.

We attenderen publiek, groepslessers en ouders in appgroepen met regelmaat op deze
social media etiquette. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor het plaatsen van materiaal door
(ouders van) groepsgenoten en publiek.
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