
 

 
 

Overdracht recht op afbeelding 
 
De ouder/wettige vertegenwoordiger van de deelnemer verleent toestemming aan Studio 100 om de 
exploitatierechten in de meest volledige, huidige en toekomstige betekenis van het woord op de 
afbeelding van de deelnemer zoals vastgelegd tijdens de opnames van de Productie met name Elaba! 
over te dragen aan Studio 100 zonder beperking in de tijd en/of ruimte ter gelegenheid van de 
productie door Studio 100.  
 
De ouder/wettige vertegenwoordiger van de deelnemer gaat er mee akkoord dat indien het 
ingezonden beeldmateriaal van de deelnemer gekozen wordt, de deelnemer eventueel met foto en 
naam kan verschijnen in het programma ‘Elaba!’ onder de redactionele verantwoordelijkheid van 
Studio 100 alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven 
pers.  
  
Deze overdracht is definitief en onherroepelijk; zij geldt voor de gehele wettelijke duur van die 
rechten (inbegrepen de eventuele verlenging ervan) en voor de hele wereld.  
Zij omvat de vastlegging van de afbeelding van de deelnemer in al zijn vormen en in al zijn 
onderdelen, afzonderlijk, in combinatie of in hun geheel. Zij beoogt elke bekende exploitatiewijze, in 
welke vorm ook, door welk middel ook, zonder enig voorbehoud.  Het betreft ondermeer maar niet 
uitsluitend het recht op vastlegging via geluids- en of beelddragers, adaptatie in boekvorm, het 
reproductierecht en het bewerkingsrecht en het recht tot mededeling aan het publiek met alle 
middelen.  
 
De ouder/wettige vertegenwoordiger en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
informatie, waarvan zij bij de medewerking aan de Productie kennis nemen.  
Wordt onder meer beschouwd als vertrouwelijke informatie: de verhaallijn, de cast,  de  plot van de 
Productie, alle persoonsgegevens waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks 
geïdentificeerd kan worden (zoals bv. emailadres, telefoonnummer,…), enz…  
De ouder/wettige vertegenwoordiger en de deelnemer zullen zich onthouden van handelingen, 
gedragingen en/of uitlatingen ten gevolge waarvan de goede naam van Studio 100 of de Productie  in 
diskrediet zou kunnen worden gebracht. 
De ouder/wettige vertegenwoordiger van de deelnemer erkent dat de persoonsgegevens van de 
deelnemer verwerkt zullen worden in het kader van de Productie  met het oog op de uitvoering van 
de overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van het privacybeleid dat beschikbaar is gesteld op 
de website van Studio 100 en dat de exploitatie van de afbeelding van deelnemer een verwerking 
van zijn persoonsgegevens uitmaakt die noodzakelijk is voor de uitvoering van huidige 
overeenkomst.  
 
De deelnemer krijgt geen enkele vorm van een vergoeding.  
  


