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Mensen worden alsmaar gevoeliger voor privacykwesties. Niet iedereen ziet zichzelf even graag op foto
verschijnen op de Facebook-pagina of de website van je
groep. Vandaar dat we even op een rijtje zetten waar je
best rekening mee houdt.

WETGEVING
Foto’s
Je moet opletten met portretten en met foto’s waar maar
één of een paar mensen op staan: je moet schriftelijke
toestemming hebben van die mensen, zowel om de foto te
maken als om hem te gebruiken op je website, op Facebook of op affiches. Voor minderjarigen heb je toestemming nodig van de ouders, en vanaf 12 jaar ook van het
kind zelf.
Uitzondering 1: In een publieke plaats mag je zonder toestemming foto’s maken, maar je hebt nog altijd toestemming nodig voor de publicaties.
Uitzondering 2: Je hebt ook geen toestemming nodig om
beeldmateriaal te gebruiken (1) als de betrokken persoon
niet het hoofdonderwerp is en dus maar toevallig op de
foto staat, of (2) als het een foto van een menigte is.

Persoonsgegevens

privacy

RICHTLIJNEN EN TIPS

Je moet de wet hierin vo
lgen. Soms is het niet ge
makkelijk
om voor elke foto toeste
mming te vragen of goed
te weten
wat nu wel en niet mag.
Daarom geven we je na
het overzicht van de we
tgeving
nog deze richtlijnen en
tips mee.

Foto’s

mmUiteraard publiceer je
geen foto’s die aanstoo
tgevend of
kwetsend kunnen overk
omen. Denk ook aan he
t beeld
dat je van je groep de we
reld instuurt.
mmLet op welke foto’s je
verspreidt op het intern
et – zeker
als het gaat om afbeeldi
ngen die voor probleme
n kunnen zorgen, bijvoorbee
ld bij potentiële werkgev
ers
.
mmWanneer een betrokke
ne vraagt om foto’s van
he
t
int
ernet te verwijderen, doe
dat dan onmiddellijk.
mmZet in je programmab
oekje standaard een ka
dertje
waarin staat: “Tijdens on
ze Chiroactiviteiten kunn
en
we foto’s maken. Die ku
nnen we publiceren op
on
ze
website, op onze Faceb
ook-pagina, op affiches
en in het
ledenkrantje. Ouders die
dat niet willen, kunnen
dat
(schriftelijk) meedelen aa
n de leiding.” Dit vrijwaa
rt jullie
niet van klachten en he
t is niet volledig in lijn me
t
de
privacywetgeving, maar
het kan wel gezien worde
n als
een extra inspanning om
de ouders te informeren.
mmZet die mogelijkheid
om bezwaar aan te teken
en ook op
jullie website, bij de alg
emene informatie, bij sp
ecifieke
activiteiten zoals het biv
ak, en op de fotopagina
.
mmMaak je foto’s voor ee
n specifiek doel, zoals ee
n fuif,
vraag dan altijd schrifteli
jke toestemming om ze
te
gebruiken.

Voor jullie administratie en werking is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen. Je mag die gegevens enkel gebruiken voor waar ze voor bedoeld
zijn. Je mag ze in geen geval doorgeven aan derden. De gegevens doorgeven voor de aansluiting
bij Chirojeugd Vlaanderen is noodzakelijk om iedereen te verzekeren – dat is dus geen enkel probleem.
Adressen en/of telefoonnummers doorgeven aan
bedrijven of andere organisaties is wettelijk niet
Persoonsgegevens
toegelaten.
mmLeiding moet bereikb
aar zijn en ouders van nie
Je mag enkel die gegevens verzamelen die nooduwe
leden moeten de weg na
ar jullie vinden, maar da
zakelijk zijn voor je werking. Naam, adres en telearom
hoef je nog niet de gsm
-nummers van de hele lei
foonnummer mag dus. Naar religie, geaardheid of
din
gsploeg op de website te
plaatsen. Spreek binne
nationaliteit mag je niet vragen.
n
je
plo
eg
af hoe jullie dat aanpak
ken. Zet nooit zonder toe
Ouders hebben altijd het recht om de gegevens
stemming iemands persoon
sgegevens online.
over hun kind(eren) in te kijken en te wijzigen.
mmGeef nooit gsm-numm
ers door als de eigenaar
daar geen
Je mag de gegevens maar zolang bijhouden als
toestemming voor heeft
gegeven.
mmMailen naar je hele lei
strikt noodzakelijk. Leden die de Chiro verlaten,
dingsploeg is geen enke
l probleem. Mail je daarente
moeten dus in het nieuwe werkjaar verwijderd
gen naar verschillende
personen
die elkaar niet of nauweli
worden uit de gegevens. Als jullie regelmatig
jks kennen, zet dan alle
adressen in BCC. Anders versp
oud-leiding contacteren, is het te verantwoorden
reid je ongevraagd het
e-m
ailadres van anderen!
dat je hun gegevens langer bewaart.

EXTRA INFORMATIE

www.privacycommission.be
len
Meer info over persoonsgegevens verzame
oChir
r
doo
al
teria
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van
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jeugd Vlaanderen vind je op
www.chiro.be/privacy.
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