
FOTO, VIDEO EN NAMEN PROTOCOL PRIVACY VERKLARING (AVG)  
 
De Gereformeerde Kerk van Rotterdam IJsselmonde (Groene Tuinkerk) hanteert een foto, video 
en namen protocol voor het plaatsen van foto’s en namen op de website van de Groene Tuinkerk, 
in de informatiegids, het kerkblad (Kerk in IJsselmonde), facebook, WhatsApps van commissies en 
Nederlanders buiten de EU. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan de Groene Tuinkerk 
zich houdt als het gaat om foto’s en namen van onze gemeenteleden en andere betrokkenen. 
 
Redelijk belang 
 
In veel gevallen valt beeldmateriaal waar personen duidelijk herkenbaar zijn onder persoons- 
gegevens en is schriftelijke toestemming benodigd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter 
aangegeven dat een foto niet altijd onder alle omstandigheden als persoonsgegevens wordt 
gezien. In dat geval is toestemming niet noodzakelijk. Er kan namelijk een andere grondslag zijn 
voor de verwerking. In het geval van  de Groene Tuinkerk is de grondslag voor het plaatsen van 
foto’s en namen in een informatiegids, de website van de kerk en het kerkblad een redelijk belang. 
De Groene Tuinkerk heeft namelijk een redelijk belang bij het plaatsen van foto’s en namen om te 
kunnen communiceren over kerkdiensten, bestaande commissies, verslaglegging en organisatie 
van evenementen, die een impressie geven van de sfeer in de geloofsgemeenschap. Wij vragen 
dan ook geen toestemming voor het plaatsen van forto’s en bijbehorende namen. Wel bieden wij 
de mogelijkheid om beeldmateriaal te verwijderen als men daar om vraagt. 
 
Website 
 
De webmaster van de Groene Tuinkerk beheert de website www.groenetuinkerk.nl. De website 
heeft ten doel informatie te verstrekken over de Groene Tuinkerk. Deze informatie is bestemd voor 
gemeenteleden, externe contacten en belangstellenden.  
 
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de kerkenraad van de 
Groene Tuinkerk. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk open- 
baar te maken  en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande 
toestemming van de kerkenraad van de Groene Tuinkerk. 
 
Tijdens alle activiteiten door de Groene Tuinkerk georganiseerd binnen het eigen kerkgebouw 
mogen foto’s en video-opnames worden gemaakt door gemeenteleden  
 
Voor beelden die bedoeld zijn  of gebruikt worden voor publicatie op de eigen website wordt geen 
toestemming gevraagd aan betrokkenen, wel worden zij hierover ingelicht middels een aan- 
kondiging bij het betreden van de Groene Tuinkerk. 
 
Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden voor de 
Groene Tuinkerk zoals de predikant, kerkelijk werker, dagelijks bestuur, Pastorale Raad, Diaconie, 
College van Kerkrentmeesters en diverse andere commissies. 
 
Als een gemeentelid problemen heeft met foto’s of namen dan kan in overleg met deze persoon 
worden besloten de foto’s en namen te verwijderen. 
 
De kerkenraad is en blijft alleen eindverantwoordelijke voor de eigen website van de Groene 
Tuinkerk, informatie gids en kerkblad.  
 
Bezwaar maken kan via het e-mailbericht: scriba.groenetuinkerk@gmail.com 
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Maken van foto’s en video opnamen 
 
Tijdens alle kerkdiensten en andere activiteiten door de Groene Tuinkerk georganiseerd binnen het 
eigen kerkgebouw mogen/kunnen foto- en video-opnamen worden gemaakt door gemeenteleden,  
commissies of uitgenodigde pers.   
 
Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen kunnen worden gemaakt zijn: 
 
- kerkdiensten; 
- bijzondere kerkdiensten zoals de advent periode, 40 dagen tijd en Pinksteren; 
- bevestigingsdiensten van predikanten, kerkelijk werkers en bevestiging ambtsdragers; 
- doop- huwelijk en overlijdensdiensten; 
 
Bewaking privacy gebruik van opnamen 
 
Voor zover de opnamen voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch  
aanvaart de Groene Tuinkerk enige aansprakelijkheid hiervoor. 
 
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden  voor publicatie op eigen website wordt vooraf 
geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. 
 
In alle andere gevallen van foto- en video-opnamen dient goedkeuring te worden verkregen van 
de kerkenraad. Gemeenteleden die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene 
zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij de kerkenraad. 
 
Sancties    
 
Kerkenraadsleden en leden van de diverse commissies hebben een voorbeeldfunctie als het gaat 
om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich 
een incident voordoet zal de kerkenraad hier zorgvuldig mee omgaan en maatregelen treffen met 
de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken gemeenteleden 
worden direct geïnformeerd. 
 
Bewaartermijn 
         
De Groene Tuinkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- 
voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Binnen en buiten de EU  
 
De Groene Tuinkerk verstrekt geen persoonsgegevens, foto’s en namen aan partijen die zijn 
gevestigd buiten de EU. De Groene Tuinkerk ziet het gerechtvaardigd belang om binnen of buiten 
de EU een gemeentelid te informeren in zaken betrekking hebbende over de Groene Tuinkerk. 
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