TOESTEMMING VOOR DEELNAME VAN EEN MINDERJARIGE AAN EEN TOERNOOI
European Smash Ball Team Cup 2019 – Belgian Championship

Nintendo organiseert van 15 februari tot 7 april 2019 het Smash Ball Team Cup-Belgian Championship.
Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar kan deelnemen. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten begeleid zijn van
hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of minstens een door hun wettelijke vertegenwoordiger ondertekende
verklaring bij zich hebben waaruit diens toestemming eenduidig blijkt.
Ik, _______________________________
(naam van de wettelijke vertegenwoordiger) geef toestemming
aan onderstaand minderjarig kind om deel te nemen aan het Smash Ball Team Cup- Belgian Championship.

Naam : …………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………….
Locatie van toernooi:……………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………
In het kader van dit evenement maakt Nintendo van een aantal deelnemers foto- en videobeelden. Deze fotoen videobeelden worden gebruikt voor publicatie- en promotiedoeleinden.
Met dit formulier geef je toestemming aan Nintendo Benelux BV om de foto- en videobeelden (waarop jij bent
afgebeeld) voor publicatiedoeleinden te publiceren op haar eigen website www.nintendo.be en op de
volgende Social Media pagina’s conform de daar toepasselijke voorwaarden:
•
•
•
•

Facebook (facebook.com/NintendoSwitchNL of facebook.com/NintendoNL )
Instagram (@NintendoBE of @NintendoSwitchNL)
Twitter (@NintendoBE_NL)
Youtube (NintendoBelgië)

Daarnaast geef je Nintendo Benelux BV toestemming om foto- en videobeelden (waarop jij bent afgebeeld)
gedurende een periode van een jaar te gebruiken als reclamemateriaal voor vergelijkbare events waar
Nintendo aan meedoet. Dat kan zowel via de hierboven genoemde social media pagina’s als via de website
www.nintendo.be. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Je gaat ermee akkoord dat je voor de
gegeven toestemming en het gebruik van de foto’s en videobeelden conform dit toestemmingsformulier, geen
vergoeding zult ontvangen.
In het privacybeleid van Nintendo BV (te vinden via www.nintendo.be/privacybeleid) vind je informatie over
hoe Nintendo met je persoonsgegevens omgaat. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de gegevens worden
beveiligd, op welke wijze je toegang kan krijgen tot je persoonsgegevens, hoe je deze kan opvragen en hoe je
je andere rechten uit de van toepassing zijnde privacywetgeving kan inroepen. Indien je je toestemming wilt
intrekken of verder vragen hebt over het gebruik van je gegevens, kan je contact opnemen met de
klantenservice van Nintendo via contact@nintendo.be.
De minderjarige persoon van wie foto- en videobeelden gebruikt mogen worden:
Naam: …………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………….

Locatie:……………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………

Nintendo Benelux BV – Belgium Branch, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen

