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RKSV Sarto hanteert bijgaand protocol voor het plaatsen van foto’s en video’s (hierna 

“beeldmateriaal”) op de website, club-tv, social media en andere communicatiemiddelen 

van de vereniging. In dit protocol kunt u de regels lezen waaraan RKSV Sarto zich houdt 

als het gaat om het plaatsen van beeldmateriaal waarop onze leden, vrijwilligers en an-

dere betrokkenen zichtbaar zijn. Ook staan in dit protocol de rechten en plichten van on-

ze leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen in dit kader vermeld. 

 

REDELIJK BELANG 
Beeldmateriaal waarop personen duidelijk herkenbaar zijn valt binnen de Algemene ver-

ordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) onder de noemer bijzondere persoonsge-

gevens. Generiek stelt de AVG dat voor het publiceren van bijzondere persoonsgegevens 

schriftelijk toestemming van de persoon in kwestie (of zijn of haar wettelijke vertegen-

woordiger) benodigd is. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangegeven dat 

beeldmateriaal niet onder alle omstandigheden als bijzonder persoonsgegeven wordt ge-

zien, in welk geval toestemming niet noodzakelijk is. Dit heeft het maken met de grond-

slag voor verwerking, in het geval van RKSV Sarto is de grondslag voor het plaatsen van 

beeldmateriaal op de communicatiekanalen een redelijk belang. RKSV Sarto heeft een 

redelijk belang bij het plaatsen van beeldmateriaal om te kunnen communiceren over 

activiteiten, verslag te doen van wedstrijden en evenementen en een impressie te geven 

van de sfeer bij de vereniging. RKSV Sarto vraagt daarom vooraf geen toestemming voor 

het plaatsen van beeldmateriaal, wel bieden wij de mogelijkheid om beeldmateriaal op 

verzoek te laten verwijderen. 

 

REGELS, RECHTEN EN PLICHTEN 
• Tijdens alle door RKSV Sarto georganiseerde activiteiten kan en mag beeldmateriaal 

gemaakt worden door leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van leden, vrijwil-

ligers of bezoekers, enkel voor eigen gebruik, met inachtneming van privacybelang 

van de betrokkenen; 

• Indien RKSV Sarto opnames maakt voor publicatie op de communicatiekanalen van 

de vereniging, dan zal dit in opdracht van het bestuur zijn, de fotograaf in opdracht 

is hierbij zichtbaar aanwezig; 

• Het is niemand toegestaan beeldmateriaal te maken in de kleedkamers of douche-

ruimtes; 

• RKSV Sarto publiceert ook beeldmateriaal op de communicatiekanalen van de ver-

eniging dat op verzoek beschikbaar wordt gesteld door personen die niet vooraf door 

het bestuur hiervoor de opdracht hebben gekregen, zolang het voldoet aan alle in dit 

protocol gestelde regels;  

• Bij voorkeur wordt door RKSV Sarto beeldmateriaal op de communicatiekanalen van 

de vereniging gepubliceerd waarop meer dan één persoon herkenbaar afgebeeld of 

vertoond wordt; 

• RKSV Sarto draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor het beeldmateriaal dat ge-

plaatst wordt op de communicatiekanalen waar RKSV Sarto de eigenaar van is; 

• Er wordt vooraf door RKSV Sarto geen toestemming gevraagd aan betrokkenen voor 

het publiceren van beeldmateriaal op de communicatiekanalen van de vereniging, 

noch worden betrokkenen hierover apart ingelicht; 

• Personen die herkenbaar zijn op door RKSV Sarto gepubliceerd beeldmateriaal (of 

hun wettelijke vertegenwoordigers) kunnen schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) bij 

het bestuur bezwaar maken tegen deze publicatie, dit bezwaar kan te allen tijde (ook 

schriftelijk) herroepen worden. 
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SANCTIES 
Indien zich een verenigingsgerelateerd incident voordoet voortkomend uit gepubliceerd 

beeldmateriaal, dan zal het hoofdbestuur van RKSV Sarto hier, samen met de commissie 

Sportiviteit & Respect, zorgvuldig mee omgaan en waar nodig disciplinaire maatregelen 

treffen. Melding bij bevoegde instanties van grensoverschrijdend gedrag is hierbij niet 

uitgesloten. Betrokken leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers worden sowieso 

altijd en direct hierover geïnformeerd. 


