Spelregels fotografie en AVG nog eens op een rijtje
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is afgelopen jaar ingegaan. Deze
privacywetgeving is nodig om mensen te beschermen, zodat hun persoonsgegevens niet op
straat komen te liggen. En ook om hen het recht te geven ‘nee’ te zeggen als ze
bijvoorbeeld op beeld worden vastgelegd. We zijn volop bezig om de KNGU, op alle fronten,
‘AVG-proof’ te maken. Dat is best ingewikkeld. Zeker in het geval van foto’s en video’s. Want
met de komst van mobiele telefoons zijn foto’s en filmpjes gemakkelijk te maken en snel te
delen via social media. Daarnaast is er nog wel eens verwarring over fotografie en dergelijke
tijdens evenementen. Want wanneer mag het wel? En wanneer mag het nou eigenlijk niet?
Hoofdregel
Wat is de hoofdregel? Foto’s en video’s van personen die herkenbaar in beeld zijn, mogen
alléén worden gepubliceerd als deze personen daar actief toestemming voor hebben
gegeven. Dit betekent concreet: een persoon moet (schriftelijk of digitaal) ‘ja’ hebben
aangegeven en bij minderjarige kinderen hebben de ouder(s)/verzorger(s) toestemming
gegeven. Dat geldt zowel voor online foto’s als foto’s in een clubblad of folder.
Uitzondering: journalistieke doeleinden
Voor het gebruik van beeldmateriaal in het kader van verslaglegging van een evenement
(zogenaamde journalistieke doeleinden) is geen toestemming nodig. Dit geldt ook als het
gaat om minderjarigen. Bij promotie van een bepaald evenement of de vereniging is dit ook
toegestaan zonder expliciete toestemming. In alle gevallen geldt wél dat altijd moet worden
gekeken of het gebruik van beeldmateriaal niet al te zeer inbreuk maakt op iemands privacy
en bijdraagt aan het journalistieke doel.
Foto’s door publiek
Toeschouwers of aanwezigen mogen foto’s maken vanaf de toeschouwersaccommodatie
tijdens een evenement of wedstrijd voor gebruik ervan in privésfeer. Publiceren van foto’s op
internet mag alléén als daarvoor toestemming is gegeven door alle personen op de foto. De
KNGU en de verenigingen zijn er niet verantwoordelijk voor als er toch foto’s worden
gepubliceerd zonder toestemming.
Foto’s voor verslaglegging
In het kader van verslaglegging mogen fotografen van bijvoorbeeld kranten en magazines
foto’s maken van wedstrijden. Mits ze uiterlijk één week voorafgaand aan de wedstrijden zich
aanmelden bij het secretariaat wedstrijdzaken van de diverse commissies om toestemming
te krijgen.
Specifiek voor turnen hanteert de KNGU deze opgestelde aanvullende wedstrijdregels
rondom AVG.
Foto’s voor commercieel gebruik
In het kader van commerciële fotografie, waarbij fotografen foto’s maken van sporters om
deze vervolgens te publiceren en te verkopen, houden we ons op dit moment aan deze
richtlijnen. Dit houdt in dat commerciële fotografie momenteel niet is toegestaan op KNGUevenementen, in elk geval tot aan het nieuwe wedstrijdseizoen.

Waarom is dat?
Als KNGU zijn we verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de AVG-wetgeving. We
vinden het dan ook belangrijk om de AVG-wetgeving te volgen. Dit betekent dat we van
een sporter/lid* actief toestemming nodig hebben om gefotografeerd te worden indien
foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden. ‘Andersom vragen’, waarbij iemand
achteraf bezwaar maakt om gefotografeerd te worden, mag niet volgens de AVGregelgeving. Hier hebben wij ons dus aan te houden.
*** en van een ouder/verzorger in het geval van een minderjarige sporter
Toestemming van leden via Digimembers
De toestemming van een KNGU-lid wordt voor het nieuwe wedstrijdseizoen ingeregeld via
Digimembers. Een clublid kan dan aangeven of hij wel/niet gefotografeerd wil worden tijdens
wedstrijden en evenementen. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Clubs en
leden ontvangen hier voor de zomer meer informatie over. Vanaf komend wedstrijdseizoen
kan de organisatie tijdens landelijke-, districts- en regionale wedstrijden en evenementen dan
per wedstrijd een overzicht uitdraaien welke deelnemer er wel of niet op de foto wil.
Media en pers accreditatie
Vanaf het volgende wedstrijdseizoen wordt ook de accreditatie voor de media digitaal
geregeld. Dit geldt voor zowel verslaglegging als commerciële doeleinden voor alle
landelijke-, districts- en regionale wedstrijden en evenementen (zowel topsport als recreatief).
Heb je vragen over accreditatie? Mail dan naar persvoorlichting@kngu.nl.
Samengevat
1. Fotografie in het kader van verslaglegging (journalistieke doeleinden) mag. Het
beeldmateriaal mag enkel voor dat doel worden gebruikt.
2. Publiek/aanwezigen mogen foto’s maken vanaf de toeschouwersaccommodatie,
maar niet publiceren (tenzij toestemming van de personen op het beeldmateriaal).
3. Fotografie voor commerciële doeleinden mag in de komende tijd bij landelijke-,
districts-, en regionale- wedstrijden (nog) niet. De actieve goedkeuring per sporter/lid
is hiervoor nodig en deze wordt dus ingeregeld voor het volgende wedstrijdseizoen.
Extra informatie
 De KNGU heeft een privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
 De algemene richtlijnen die de KNGU hanteert voor het maken van foto’s en video
tijdens wedstrijden en evenementen.
 Het beleid dat onderdeel is van het technisch reglement turnen en de KNGU hanteert
voor het maken van foto’s en video tijdens wedstrijden en evenementen.

