Landgraaf, November 2018.

Aan: turnsters en ouder(s)/verzorger(s) van Limburgse turnsters.

Beste turnsters,
Beste ouders/verzorgers,
Beste trainers en trainsters,

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ertoe geleid dat
Dutch Gymnastics (de KNGU) alsmede onze werkgroep zijn beleid heeft moeten aanpassen
ten aanzien van het foto-opnamebeleid.

Om aan de nieuwe AVG-eisen en de Eisen van Dutch Gymnastics te voldoen zijn de volgende
regels gesteld tijdens onze Limburgse wedstrijden:
-

Vanaf de start van de wedstrijd (warming-up) tot en met einde van de wedstrijd
(prijsuitreiking) mogen geen foto’s gemaakt worden vanaf de wedstrijdvloer door
eenieder die zich daar bevindt. De wedstrijdvloer wordt dan namelijk niet als
openbare ruimte gezien.

-

Fotograaf Harry Schlatmann is geaccrediteerd om foto’s te maken tijdens onze
wedstrijd. Al meer dan 10 jaar is Harry onze vaste fotograaf tijdens onze Limburgse
wedstrijden. Zijn foto’s worden geplaatst op zijn site “Deel de Beleving” welke
volledig AVG-proof is.

-

Turnsters vanaf 16 jaar mogen, volgens deze wet, zelf de keuze maken of de foto’s
gemaakt en gepubliceerd worden. Bij turnsters onder de 16 jaar maken ouders de
keuze.

-

Turnsters die niet door onze fotograaf gefotografeerd mogen/willen worden,
worden middels een bandje om de enkel herkenbaar gemaakt. Dit bandje is door
trainers/trainsters af te halen bij de wedstrijdtafel. .

-

Mocht er na plaatsing op de site” Deel de Beleving”, alsnog bezwaar zijn tegen de
plaatsing van de foto’s van een turnster dan kan aan de fotograaf gevraagd worden
deze te verwijderen. Alle foto’s van betreffende turnster zullen dan verwijderd
worden. Om er zeker van te zijn dat alle foto’s van de turnster worden verwijderd
verzoeken wij u de betreffende nummers in de mail te vermelden.

-

Vanaf de tribune mag wel gefotografeerd worden voor privédoeleinden. Daarbij is
het voor degene die de opnames gebruikt niet toegestaan om foto- en filmopnames
te publiceren (ook niet op social media zoals Instagram/Facebook etc.) waarop
personen te herkennen zijn naast de eigen sporter. Publicatie is in dat geval enkel
toegestaan na toestemming van de betreffende personen die herkenbaar in beeld
zijn. Degene die de opnames maakt op de publieke tribune is zelf verantwoordelijk
om deze toestemming te verkrijgen.

We wensen eenieder een goed en sportief wedstrijdseizoen toe.
Werkgroep Turnen Dames Limburg

