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Uw inzending zal door MOOI Noord-Holland worden gebruikt voor de digitale collectie MOOI in 
Noord-Holland. De collectie dient geen commerciële doelen en is voor iedereen vrij toegankelijk.  

Bij het insturen van deze inzending gaat u ermee akkoord dat: 

 Uw tekst en beeld worden gepubliceerd op deze site; 
 Uw tekst en beeld kunnen worden gewijzigd/aangevuld door MOOI Noord-Holland; 
 Uw tekst en beeld kunnen worden gedeeld via links en op social media; 
 Uw tekst en beeld kunnen worden gebruikt voor (digitale) publicatie

1
;  

 MOOI Noord-Holland uw persoonsgegevens opslaat. 

Door in te zenden geeft u alle intellectuele eigendomsrechten op die rusten op het beeld en alle 
inhoudelijke informatie. Uw inzending kan daarom door MOOI Noord-Holland vrij worden 
gepubliceerd en verspreid. Ook kunnen derden uw inzending gebruiken en delen. Daarnaast 
kan MOOI Noord-Holland uw tekst wijzigen en/of aanvullen. MOOI Noord-Holland behoudt zich 
het recht voor uw inzending zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen uit de 
collectie MOOI in Noord-Holland. 
 
U kunt zelf aangeven of MOOI Noord-Holland uw gegevens mag publiceren op de website 
(alleen uw naam en woonplaats). Anoniem inzenden is niet mogelijk; anonieme publicatie wel. 
Op het inzendformulier kunt u uw keuze aangeven. In dat formulier vragen wij toestemming om 
uw naam en woonplaats op onze website te mogen publiceren; indien u geen toestemming 
geeft, publiceren wij anoniem. 
 
Lees meer over de manier waarop MOOI Noord-Holland omgaat met uw persoonsgegevens in 
het privacy statement. Lees meer over uw beeldrechten en intellectuele eigendomsrechten in 
het copyright statement. Lees meer over het gebruik van cookies op deze website in het cookie 
statement. Deze statements kunt u vinden in onze disclaimer. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De inzender zal hiervan altijd op de hoogte worden gesteld. 


