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Beste ouder/verzorger,

Wat leuk dat je een Cool Creation en/of een brief aan Max van je kind wilt insturen! Lees hieronder de 
belangrijke informatie over je privacyrechten, vul vervolgens het formulier in en verstuur het.
 
         Cool Creations – Naam van het model:   

         Schrijf een brief aan Max van LEGO® Life –  

 Onderwerp van de brief:
 

Wat moet je nu doen?  
 1.  Vul dit formulier verder in door alle relevante vakjes aan te vinken, de gevraagde informatie  

op te geven en op de aangegeven plek je handtekening te zetten.
 2.   Stuur het formulier naar coolcreations@LEGO.com, samen met een foto van de Cool Creation 

en/of een foto van de brief die je wilt publiceren.
  

Voornaam van je kind:                  Leeftijd van je kind:

Land:                 E-mailadres contactpersoon:  

Privacyverklaring: waarom vragen we om deze informatie?
Het beschermen van de persoonsgegevens van je kind heeft voor ons de hoogste prioriteit. We hebben je schriftelijke toestemming nodig om de persoonsge-
gevens van je kind te verzamelen (zoals de naam en contactgegevens), zodat je kind een Cool Creation kan insturen of een brief kan schrijven naar LEGO® Life. 
LEGO System A/S gebruikt de informatie die je op dit formulier verstrekt wanneer we contact met je moeten opnemen. Je kunt van gedachten veranderen en 
je toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Lees meer over LEGO Life, LEGO.com en online veiligheid 
op LEGO.com/life/digital-safety. Hier lees je meer over ons privacybeleid: LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy. 

Algemene voorwaarden:
Ik doe bij dezen afstand van enig recht op inzage in of goedkeuring van eindproducten die gebaseerd worden op het fotomateriaal in kwestie. Ik ontsla en 
bevrijd hierbij LEGO System A/S en haar werknemers en leidinggevenden van enigerlei vorm van actie, schadeclaims en/of eisen van welke aard dan ook  
door mijzelf, mijn erfgenamen, executeurs, administratoren, rechtverkrijgenden of vertegenwoordigers, nu of in de toekomst, die mochten ontstaan m.b.t.  
de rechten die hierboven zijn verleend, of de foto's of creaties van bovengenoemd kind. Alle persoonlijke informatie verstrekt aan of verzameld door LEGO Life 
wordt gecontroleerd door LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denemarken als toezichthoudende instantie. Onze procedures voor het verzamelen van 
gegevens en jouw rechten in verband hiermee staan beschreven in ons privacybeleid voor gegevensbescherming op LEGO.com – alle overige LEGO afdelingen 
die gegevens verzamelen voor LEGO Life handelen als gegevensverwerkers namens LEGO System A/S. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, 
verklaart ondergetekende alle geldende voorwaarden van LEGO Life te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Ik ga ermee akkoord dat iedere vorm  
van ingezonden materiaal eigendom wordt van de LEGO Groep. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om dit programma op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. 

 Ja! Ik geef hierbij toestemming dat mijn kind een foto van een Cool Creation en/of een foto van een   
 brief aan Max, de mascotte van LEGO® Life, mag insturen en dat het ingezonden materiaal mag
 worden gebruikt in het LEGO® Life Magazine, in de LEGO® Life app, op de website LEGO.com en op
 de social media-kanalen van de LEGO Groep.

     
  Ik ga akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden en wil mijn naam zoals hieronder ingevuld als 

mijn elektronische handtekening gebruiken.

Handtekening van ouder/verzorger:   

Datum:  

Vink  
beide  

vakjes aan

 
Stuur afbeeldingen van je inzendingen samen met dit formulier naar coolcreations@LEGO.com
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