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Richtlijn Beeldmateriaal
Deze richtlijn vormt onderdeel van het Implementatiebeleid AVG versie 1.3/2020-03-11. De
Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan worden bereikt via privacy@laprime.nl of via het
bestuur van de vereniging.
Beeldmateriaal dat door de Vereniging op enige wijze wordt opgeslagen en/of verspreid, dient te
voldoen aan de volgende richtlijnen. Beeldmateriaal dat hieraan niet voldoet dient te worden
verwijderd.
1. Het Beeldmateriaal moet gerelateerd zijn aan de Vereniging.
2. Het moet verslag leggen van een activiteit, gebeurtenis of een evenement, of een typerend
beeld geven van een tijdsperiode.
3. Beeldmateriaal wordt alleen beoordeeld op conformiteit met deze richtlijn als een persoon
herkenbaar in beeld is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als:
a. een persoon op de rug wordt gefotografeerd;
b. het gelaat van een persoon maar gedeeltelijk zichtbaar is, vanwege bedekking (masker)
of beeldkwaliteit. Als maatstaf geldt dat en profile telt als volledig zichtbaar: als minder
dan de helft van het gelaat zichtbaar is, is het bedekt.
4. Beeldmateriaal waarop een persoon is afgebeeld wordt alleen opgeslagen en/of verspreid
door de Vereniging als:
a. de persoon in een groep van tenminste 3 of meer personen is geportretteerd. Niet alle
personen uit de groep hoeven herkenbaar in beeld te zijn; of
b. de persoon, alleen of samen met een ander persoon, vanwege de nieuwswaarde is
geportretteerd
5. Een persoon die in een groep is geportretteerd dient qua compositie niet zodanig los te staan
van de groep dat het mogelijk is een afgeleid beeld samen te stellen van alleen die persoon
wat zou kunnen volstaan voor bijvoorbeeld wettelijke identificatiebewijzen. Dit betreft met
name close-ups en face.
6. Personen waarvan een bezwaar is geregistreerd, mogen niet worden afgebeeld, tenzij de
nieuwswaarde of het belang van de Vereniging zwaarder weegt dan het privacy belang van
de persoon in kwestie. Een en ander is ter beoordeling van de FG. Bij gerede twijfel wordt
geoordeeld in het voordeel van de persoon. Expliciete beslissingen hierover worden, met
argumenten, gedocumenteerd en gearchiveerd. Let wel: hierdoor kan de nieuwswaarde van
het Beeldmateriaal toenemen.

