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Opnemen en hergebruiken van 
voorlichtingsbijeenkomsten van Transvisie 

 

Inleiding 

Transvisie geeft de voorkeur aan persoonlijke voorlichting. Opnemen en hergebruik heeft niet onze 

voorkeur. We geven de voorkeur aan live presentaties boven online registraties Door interactie met de 

aanwezigen heeft de presentatie meer kwaliteit en impact. Als er specifieke redenen zijn om 

voorlichtingsbijeenkomsten wel op te nemen voor hergebruik, is dit mogelijk onder de volgende 

voorwaarden. 

1. Verzoek om hergebruik opname van voorlichting door organisator van 

voorlichtingsbijeenkomst 

Opname mag (her)gebruikt worden door de organisator op de volgende voorwaarden:    

 Alle sprekers, inclusief de voorlichter van Transvisie, verklaren zich akkoord (via mail of 

schriftelijk, niet mondeling). 

 Publiek komt niet herkenbaar in beeld of heeft zich akkoord verklaard (via mail of 

schriftelijk, niet mondeling). 

 Opname wordt na uiterlijk één jaar vernietigd (om veroudering van de content te 

voorkomen). 

 Hergebruik uitsluitend voor duidelijk omschreven doelgroep, in principe dezelfde doelgroep 

als de oorspronkelijke presentatie. 

 Geen algemene publicatie op internet/website of een intranet.  

 Geen gebruik richting cliënten. 

 Delen bijvoorbeeld tijdens de discussie die te herleiden zijn tot individuele personen dienen 

te worden verwijderd. 

 Kosten voor rekening organisator. 

 De opname wordt ook ter beschikking gesteld aan Transvisie voor scholing medewerkers. 

Deze worden door Transvisie vernietigt uiterlijk na 5 jaar. NB langere termijn dan bij extern 

gebruik; veroudering van content wordt binnen Transvisie eerder opgemerkt. 

 

2. Verzoek om gebruik opname van voorlichting vanuit Transvisie 

Opname kan gebruikt worden door Transvisie onder de volgende voorwaarden. 

 Alle sprekers verklaren zich akkoord (via mail of schriftelijk, niet mondeling). 

 Publiek komt niet herkenbaar in beeld of heeft zich akkoord verklaard (via mail of 

schriftelijk, niet mondeling). 

 Opname wordt uiterlijk na 5 jaar vernietigd (om veroudering van de content te voorkomen). 

 Hergebruik uitsluitend voor gebruik binnen Transvisie, voor scholing medewerkers. 

 Geen algemene publicatie op website.  

 Delen bijvoorbeeld tijdens de discussie die te herleiden zijn tot individuele personen dienen 

te worden verwijderd. 

 

Procedure 

Bovenstaande voorwaarden worden schriftelijk voorgelegd aan de betrokken organiserende instantie. 

De contactpersoon van deze instantie verklaard schriftelijk of per mail dat de voorwaarden akkoord 

zijn. 


