Voorwaarden Mien Plekkie
1.
-

Algemeen
Het betreft een tijdelijke actie.
Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.
Het Drents Museum en Het Drentse Landschap behouden zich het recht om
inzendingen niet te tonen wanneer zij van mening zijn dat deze niet binnen de
voorwaarden passen.
Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional).
Aan deze actie zijn geen prijzen verbonden.

2. Deelname
- Inzenden is mogelijk van 1 juni 2019 tot 1 maart 2020.
- Vanaf 24 november 2019 worden de foto’s doorlopend digitaal getoond in het
Drents Museum.
- Deelname aan de actie is gratis.
- Deelnemen aan de actie is alleen mogelijk wanneer de deelnemer bij toezenden
van de foto de volgende gegevens verstrekt: naam, achternaam en de locatie
waar de foto gemaakt is.
3. Voorwaarden aan inzending
- Deelname aan de actie betekent dat de foto rechtenvrij gebruikt mag worden ten
behoeve van de fotoactie. Dat betekent dat de foto, naast vertoning in het Drents
Museum, ook op de offline en online kanalen (website en social media) van het
Drents Museum en Het Drentse Landschap geplaatst mogen worden.
- Bij inzending verklaart de deelnemer eigenaar en rechthebbende te zijn van de
foto.
- De deelnemer verklaart dat eventuele geportretteerde(n) toestemming hebben
gegeven voor de foto.
- De foto’s voldoen aan de fatsoennormen en zijn niet aanstootgevend.
- Foto’s dienen digitaal aangeleverd te worden via communicatie@drentsmuseum.nl
- Alle digitale foto’s dienen tussen de 1 en 3 MB te zijn en in JPEG te worden
toegestuurd.
- De foto’s mogen niet voorzien zijn van een watermerk, logo of naam van de
fotograaf.
- Het plaatsen van randen of kaders om foto’s is niet toegestaan.
4. Persoonsgegevens
- Deelnemers verklaren bij een inzending dat de persoonlijke gegevens, vooral
naam en locatie, voor het doel binnen de context van Mien Plekkie gebruikt
mogen worden.
- De naam van de fotograaf evenals de locatie van de foto worden vermeld bij
vertoning van de foto.
- Het e-mailadres van de deelnemer wordt gebruikt om te communiceren over de
betreffende actie, waaronder het versturen van een bevestigingsmail, en zal niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Het Drents Museum en Het Drentse Landschap zijn verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens die door de deelnemers worden verstrekt bij
deelname. Het Drents Museum en Het Drentse Landschap handelen daarbij in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (oftewel
AVG). De gegevens omvatten: naam en e-mailadres.
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Bekendmaking van naam en locatie van de foto zijn gebonden aan deze actie.
Wanneer een deelnemer hier niet mee akkoord gaat, wordt de foto uitgesloten
van vertoning.
De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot twee maanden na de
sluitingsdatum van de fotoactie. Daarna worden de gegevens van de deelnemers
verwijderd, tenzij zij hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven over
projecten van het Drents Museum en/of Het Drentse Landschap.

5. Overige
Wijzigingen en type- en zetfouten voorbehouden.
Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de actie kunnen gestuurd
worden naar communicatie@drentsmuseum.nl
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