Fotografiebeleid ZESC (AVG)
Hoewel het herkenbaar op de foto zetten van mensen onder persoonsgegevens valt, is er een
uitzondering gemaakt op de wet voor journalistische doeleinden.
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180313/gewijzigd_voorstel_van_wet_2 artikel 43.
Foto’s maken en deze gebruiken op de website en Facebook valt hieronder. Wel moet voldaan worden
aan de al jaren geldende portretrecht.
Om het werkbaar te maken is ons beleid:
1) Bij het maken van een foto van 1 enkeling (een portret) of een kleine groep (tot 10 personen),
dan vraag je na het maken van de foto mondelinge toestemming. Maakt niemand bezwaar dan
behoud je de foto en mogen we hem ook gebruiken. Maakt er iemand bezwaar dan verwijder je
hem gelijk van je camera.
2) Als ieder persoon van te voren duidelijk ziet dat de foto gemaakt gaat worden en geen bezwaar
maakt, mag je dit gelijk opvatten als toestemming.
3) Regel 1 geld ook als er meer als 10 mensen op de foto staan, maar 1-10 zijn duidelijk het
onderwerp van de foto. Bij twijfel regel 1 toepassen.
4) Maak je een foto van een grotere groep mensen (meer als 10) of geen van de herkenbare
mensen is het onderwerp van de foto, dan hoef je geen toestemming te vragen.
5) Achteraf kan iedereen bezwaar maken voor een gepubliceerde foto. De digitale publicaties die
in ons beheer zijn (de website of Facebook ) van deze foto moeten we dan verwijderen.
Als de bezwaarmaker duidelijk niet het onderwerp van de foto is zijn we niet verplicht deze te
verwijderen, maar ons uitgangspunt is dat we dit wel doen. Als we besluiten dit niet te doen,
stellen we hier een duidelijke verklaring voor op. De bronfoto hoeft niet verwijderd te worden,
enkel de publicatie
Voorbeelden regel 1:

Voorbeelden regel 2:

Voorbeelden regel 3:

Voorbeelden regel 4:

Let op het verschil tussen de twee foto’s van het ontbijt, waarom eentje onder regel 3 valt en de andere
niet. Dit komt doordat bij de eerste de 4 personen het onderwerp zijn, waarbij bij de tweede de hele
tent dat is.
Bij regel 1, vragen aan een slapend persoon of hij bezwaar maakt en geen antwoord krijgen is niet
afdoende ;) Check het nog even nadat hij weer wakker is.
Bij regel 4, de laatste foto, hoewel er 6 personen op de voorgrond zitten, zijn ze niet het onderwerp van
de foto. De rij voor de eetstand is dat.
Als iemand op die laatste foto achteraf bezwaar maakt, moeten we die gewoon verwijderen. Er zijn vast
nog andere foto’s van de rij.
Echter als iemand bij de workshop van Karin achteraf bezwaar zou maken, dan kan het zo zijn dat dit de
enige of beste foto van deze activiteit is. Het belang van het promoten van de activiteit kunnen we dan
zwaarder laten wegen als het belang van de privacy van dat persoon.

