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A. Cameratoezicht 
 
Op onze locatie hangen camera’s met als doel het vergroten van de veiligheid van bewoners, 
medewerkers en bezoekers. Hiervoor hebben we een cameraprotocol opgesteld. De opnames 
worden maximaal 4 weken bewaard en worden daarna vernietigd.  
 
Plaats La Providence, Ursulinenweide 5 in Grubbenvorst:  

1. Hoofdingang schuifdeur La Providence,  
2. Binnen hoofdentree counter 
3. Binnen wachtruimte behandelcentrum 
4. Fietsenkelder hellingbaan 
5. Fietsenstalling  
6. Zorgappartementen, hoek gebouw richting ’t Nest 
7. Zorgappartementen, hoek straat 
8. Ter hoogte van kantoor 0.054 (buitengevel) 

 
 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaar ik op de hoogte te zijn gesteld van het 
cameratoezicht, de maximale bewaartermijnen en het doel. Het cameraprotocol is op te vragen 
bij de Cliëntenservice en terug te vinden op onze website. 
 
Ik heb eventueel de volgende opmerkingen: 
 
 
  
 
Datum:                                                        Handtekening cliënt en/of vertegenwoordiger: 
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B. Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 
Beste cliënt/vertegenwoordiger,  
 
Bij La Providence worden opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld 
tijdens (grote) activiteiten. Ook cliënten kunnen op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
cliënten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cliënten.  
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik 
van beeldmateriaal waarin u herkenbaar in beeld bent. U moet hiervoor zelf toestemming geven. 
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere personen (familie, bezoekers etc.) foto’s maken tijdens activiteiten. 
La Providence heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen ook 
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
 
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor La Providence beeldmateriaal van u mag 
gebruiken.  
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt 
worden.  
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden zullen we u daar apart over 
informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel 
willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u gebruikt en 
gedeeld worden. 
 
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid Backus 
Bestuurder La Providence 



 
 

 

 
Formulier 

 

 
F49 Versie 1.2 

 
Pagina 3 / 3 

 
24-08-2020 

 
Toestemming beeld en geluid cliënt 

 

 

F Toestemming beeld en geluid cliënt   

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door La Providence 
gebruikt mogen worden*:  
 

 

Beeldmateriaal mag door La 
Providence gebruikt worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 in de woonwijzer en/of 
informatiebrochure 

Informeren van (toekomstige) cliënten over de zorg- en de 
dienstverleningsmogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden 
van La Providence.  

 in de (digitale) nieuwsbrief 
‘Signaal’ 

Medewerkers en vrijwilligers informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen binnen La Providence. 

 op de openbare website 
van La Providence         

Informeren van (toekomstige) cliënten over de zorg- en de 
dienstverleningsmogelijkheden en diverse activiteiten zoals 
muziekmiddagen, etc.  

 op de vrij te gebruiken 
computer in restaurant-
gedeelte Bon Appetit    

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals muziekmiddagen) 
en ontwikkelingen binnen La Providence.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het de zorg- 
en dienstverlening bij La Providence. 

 op sociale-media accounts 
van de La Providence 
(Facebook) 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals muziekmiddagen) 
en ontwikkelingen binnen La Providence.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het de zorg- 
en dienstverlening bij La Providence. 

 
 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
Naam cliënt:    .............................................................................. 
 
Handtekening cliënt:   .............................................................................. 
 
 
Naam vertegenwoordiger:  .............................................................................. 
 
Handtekening vertegenwoordiger: .............................................................................. 
 


