*verplicht om in te vullen
voor- en achternaam

TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS
“Hierbij geef ik, (Naam ouder/verzorger)_____________________*, ouder/verzorger van
(Naam leerling)_______________________ * toestemming om hem/haar deel te laten nemen aan de
Junior Innovation Challenge 2017 (“JIC”). Hierbij geef ik tevens toestemming om het
filmpje/videobestand voor deelname aan JIC, waarin hij/zij mogelijk zelf in beeld is voor de
presentatie van zijn/haar idee, de eventueel gemaakte foto’s/video’s tijdens de (halve) finale van de
JIC, alsmede de ingevulde gegevens (innovatieprofiel) voor deelname te verstrekken aan en te laten
gebruiken door Accenture B.V. en haar partners op de hierna beschreven wijze.
Junior Innovation Challenge: Achtergrond
Dit jaar wordt alweer de derde JIC georganiseerd. Zowel de halve finale als de eindfinale van de JIC
vindt plaats tijdens de Accenture Innovation Awards (“AIA”) op 27 oktober 2017 in DeFabrique, te
Utrecht. Met de JIC wil Accenture jongeren tussen de 10 en 16 jaar uitdagen na te denken over
nieuwe toepassingen. De JIC wordt georganiseerd om jongeren vroegtijdig in innovatie te betrekken.
Dit doen we in de vorm van een landelijke wedstrijd waarin jongeren nieuwe ideeën/innovaties
kunnen insturen en zo kans maken op een plek in de finale. Voor meer informatie over de JIC, zie de
website www.juniorinnovationchallenge.nl. Voor meer informatie over de AIA, zie de website
www.innovation-awards.nl.
Innovatieprofiel
Om te kunnen deelnemen aan de JIC en bijbehorende (halve) finale dienen de deelnemers enkele
gegevens in te vullen, zoals naam, (email)adres, telefoonnummer, geboortedatum en de naam van
de school. Deze gegevens (het innovatieprofiel) worden door Accenture en de JIC partners
uitsluitend gebruikt in het kader van de JIC/AIA. Accenture gaat zorgvuldig om met deze gegevens en
zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.
Filmpje/Videobestand
In een filmpje dat door de deelnemers geüpload wordt naar de website van de JIC wordt het idee van
de deelnemers in maximaal 90 seconden toegelicht. Het filmpje zal verstrekt worden aan de JIC
juryleden om de (halve) finalisten te kunnen selecteren. Daarnaast zal het filmpje na goedkeuring
door of namens Accenture gebruikt worden in de context van de JIC/AIA door publicatie op de
JIC/AIA website, social media, de Accenture website evenals websites van partners van Accenture.
(Halve) finale
Het innovatieprofiel en het bijbehorende filmpje/videobestand kunnen getoond worden tijdens de
(halve) finale in DeFabrique, te Utrecht. Gedurende de (halve) finale kunnen er foto’s gemaakt
worden van de deelnemers en bezoekers van de JIC. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op de
eerder genoemde websites, de website van Accenture, op social media en op interne kanalen van
Accenture.
U heeft het recht om achteraf alsnog uw toestemming in te trekken voor verdere deelname aan de
JIC, het verdere gebruik en de verwerking van het filmpje en/of de gegevens uit het innovatieprofiel
en de eventuele tijdens de (halve) finale gemaakte foto’s/video’s. Indien dit het geval is verzoeken
wij u dit z.s.m. schriftelijk aan te geven bij de organisatie op het volgende emailadres
info@juniorinnovationchallenge.nl.
Naam Ouder/Verzorger*:

(voornaam)_________________ (achternaam)____________________

Handtekening*:

______________________________________________

Datum:

__________________________________________

