AVG/ Uitzenden en maken van audio/video materiaal in de kerkgebouwen en op het kerkterrein.
1. De parochie heeft het beheer van de audio opnames toevertrouwd aan kerkomroep.nl.
Kerkomroep.nl is een operationeel onderdeel van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland
(SIKN). Voor deze dienst is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met SIKN, waarin afspraken
zijn gemaakt over de zorgvuldige omgang met het audiomateriaal.
2. Het maken van beeld/geluidsmateriaal in onze kerken is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van het bestuur/pastoraal team.
3. Met uitzondering van de celebrant(en), misdienaars, acolieten en lectoren worden van individuele
personen geen detailopnames gemaakt. De opnames van personen beperken zich tot een
overzichtsbeeld van de aanwezigen in de kerk, gefilmd van opzij of ‘op de rug’.
4. Het parochiebestuur informeert misdienaars, acolieten en lectoren over het feit dat opnamen
worden gemaakt en zij herkenbaar in beeld komen. Het parochiebestuur dient toestemming van
deze betrokken te hebben. Dit kan in één keer worden vastgelegd tijdens een bijeenkomst. De
toestemming geldt dan voor alle keren dat er opnamen worden gemaakt.
5. Een audio of video-opname van een kind (<16 jaar) mag alleen gemaakt en/of gepubliceerd
worden als de parochie hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft van de ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) van het kind. Deze toestemmingsverklaring wordt door de parochie bewaard.
6. Zonder voorafgaande toestemming en medeweten van parochianen en/of andere personen die
herkenbaar in beeld komen, mogen geen opnames via sociale media verspreid worden.
7. De camera dient zodanig te worden afgesteld dat alleen de mensen op het priesterkoor
herkenbaar in beeld komen.
8. De camera dient zodanig te worden afgesteld dat geen opnamen worden gemaakt van de
uitreiking van de H. Communie.
Bijzondere plechtigheden zoals Huwelijk, Doop en Uitvaart.
Indien bij bijzondere plechtigheden foto’s worden gemaakt door familie/extern ingehuurde fotograaf
gelden de volgende bepalingen.
9. Alle bepalingen onder 1-8 blijven van kracht.
10. Er is altijd overleg met het pastoraal team over bijzondere wensen.
11. Commerciële uitingen van deze gebeurtenis zijn zonder schriftelijke toestemming van het
pastoraal team niet toegestaan.
12. Dit document wordt overhandigd aan de persoon die de foto’s maakt.
Zie ook: AVG document Foto’s.
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