
 

Afbeeldingsvoorwaarden Nijmegen Career Event  

Tijdens het Nijmegen Career Event worden foto’s en video’s gemaakt, waar de 

deelnemers mogelijk op te zien zijn. De organisatie van het Nijmegen Career Event 

vindt het beschermen van uw privacy erg belangrijk. Dit document brengt u op de 

hoogte over waar de foto’s en video’s mogelijk zichtbaar kunnen zijn. Deze 

afbeeldingsvoorwaarden gelden voor alle services die het Nijmegen Career Event 

aanbiedt, waaronder de activiteiten voorafgaand aan het Nijmegen Career Event. De 

organisatie tracht uw persoonlijke data veilig te verwerken. Beeldmateriaal, zoals 

hieronder beschreven, omvat foto’s en video’s gemaakt op alle evenementen omtrent 

het Nijmegen Career Event.  

  

1. Website  

Het beeldmateriaal dat tijdens het Nijmegen Career Event gemaakt wordt, kan op de 

website van het Nijmegen Career Event geplaatst worden. Dit beeldmateriaal wordt 

specifiek geselecteerd en gecontroleerd, voordat het op de website geplaatst wordt. 

Het beeldmateriaal wordt mogelijk ook op de website van de studieverenigingen 

Synergy en de ESV geplaatst. Op beide websites van de studieverenigingen is het 

beeldmateriaal enkel inzichtelijk voor leden, die met een beveiligd account in kunnen 

loggen. Het beeldmateriaal dat tijdens het Nijmegen Career Event gemaakt wordt, 

kan worden verwerkt in een promotiefilm of aftermovie. Dit beeldmateriaal wordt 

specifiek geselecteerd en gecontroleerd, voordat het op de website geplaatst wordt. 

Dit beeldmateriaal wordt mogelijk ook op de website van de studieverenigingen 

Synergy en de ESV geplaatst.  

Indien u wenst dat het beeldmateriaal waar u op te zien bent van de website 

verwijderd wordt, kunt u contact opnemen met de organisatie van het Nijmegen 

Career Event via e-mail: info@nijmegencareerevent.nl 

  

2. (Social) media  

Het beeldmateriaal kan op de sociale mediakanalen van het Nijmegen  

Career Event geplaatst worden. De sociale mediakanalen zijn: Facebook, Instagram 

en LinkedIn. Het beeldmateriaal kan daarnaast geplaatst worden in het Nijmegen 

Career Event magazine. Het beeldmateriaal kan ook op de sociale mediakanalen van 

studieverenigingen Synergy en de ESV geplaatst worden. Deze sociale 

mediakanalen zijn: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. De sociale 

mediakanalen en het Nijmegen Career Event magazine zijn publiek toegankelijk.  

Het beeldmateriaal wordt automatisch op de websites, sociale mediakanalen en het 

Nijmegen Career Event magazine geplaatst, tenzij er bezwaar wordt gemaakt door 

de deelnemer. Bezwaren kunnen ook gemaakt worden nadat foto’s geplaatst zijn. In 

dit geval wordt beeldmateriaal indien mogelijk verwijderd. Bezwaar kan gemaakt 

worden door de organisatie van het Nijmegen Career Event te contacteren, via 

info@nijmegencareerevent.nl.  

 


