
 
 

Actievoorwaarden  

Fotoactie ‘je mooiste thuis in beeld’ van De Friesland  
Deze actie is een initiatief van De Friesland. We roepen mensen op om een foto van hun ‘mooiste thuis’ te 
maken: een foto in of rond huis. De mooiste inzendingen krijgen een plek in het digitale magazine Fam. 
mei-editie 2020.  

Deelnemen aan de fotoactie  
1. Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotoactie:  

• Maak een foto in of rondom je huis 
• Op www.doejemee.nl upload je jouw foto via jouw account op Doe je mee?  
• Geef een korte beschrijving bij je foto 

2. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen met deze foto actie. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar geldt dat 
ouders toestemming dienen te geven voor deelname.  

3. Een deelnemer mag nooit iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen als die persoon 
daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

4. Medewerkers van De Friesland mogen ook foto’s inzenden. 

5. Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.doejemee.nl tot en met 1 mei 2020.  

Selectie foto’s voor Fam.  
1. De redactie van Fam. maakt een selectie uit de ingezonden foto’s   

2. De redactie neemt contact op met de winnaars via de website www.doejemee.nl 

Verwerking van persoonsgegevens  
1. Door deel te nemen aan deze actie geef je De Friesland toestemming voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en foto.  

2. Heb je vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Wil je de verzamelde persoonsgegevens 
inzien, verwijderen of veranderen? Dan kun je contact opnemen met De Friesland. Stuur een e-mailbericht 
naar fam@defriesland.nl. Lees meer over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in ons privacy 
statement.   

3. Wanneer je foto geselecteerd wordt geeft de deelnemer De Friesland toestemming om de foto te 
gebruiken voor plaatsing in het digitale magazine Fam. mei-editie 2020. 

Intellectuele eigendomsrechten  
1. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij uploadt voor deze actie 
door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin 
van artikel 1 van de Auteurswet. 

2. De deelnemer verstrekt De Friesland hierbij dat de foto eenmalig gebruikt mag worden in digitale 
magazine Fam. mei editie 2020.  

3. De deelnemer vrijwaart De Friesland voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, 
waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de 
ingestuurde foto.  
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