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Privacyprotocol Ontmoetingskerk Gorredijk 

 

In de privacyverklaring wordt vermeld welke data verzameld wordt en met welk doel en wat 

er mee gedaan wordt. In dit protocol wordt toegelicht hoe dit in de praktijk georganiseerd is 

ten aanzien van  

1. uitzending kerkdiensten via camera in de kerk 

2. het gebruik van foto’s 

3. informatie op social media 

4. communicatie van het beleid 

 

1. Kerkdiensten uitgezonden via internet 

 

De Ontmoetingskerk zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform 

kerkomroep.nl en YouTube.  

 

Plaats van de camera 

In de kerkzaal hangt één beweegbare camera, waarmee de dienst wordt opgenomen en 

uitgezonden. Deze camera bevindt zich boven de mengtafel waar het geluid, de camera en 

de beamer wordt bediend.  

 

Afspraken voor het uitzenden van beeld en geluid via internet 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Ontmoetingskerk Gorredijk via internet 

bevatten beeld en geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de 

binnenkomst van de bezoekers en de gebeurtenissen tijdens de dienst in het 

liturgisch centrum. 

2. Uitzendingen zijn tot maximaal drie maanden na de dienst voor iedereen beschikbaar 

via kerkomroep.nl. De livestream via YouTube is alleen live beschikbaar, als er meer 

dan 10 kijkers via kerkomroep.nl zijn. De kerkdiensten blijven maximaal 2 weken 

beschikbaar op YouTube. 

3. Bezoekers in de zaal worden niet in closeup opgenomen, maar alleen via een 

totaalbeeld. 

4. Bij het betreden van de kerkzaal wordt automatisch toestemming gegeven voor de 

uitzending van het beeldmateriaal (incl. beelden van kinderen jonger dan 16 jaar). 

5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen zich melden bij de 

koster. De koster zal hen een plaats buiten beeld toewijzen.  

6. Alle personen in het liturgisch centrum komen herkenbaar in beeld. Beelden (inc. 

foto’s en video’s) op de beamer komen herkenbaar in beeld. 

7. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending. 

8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba. 

 

2. Fotobeleid Ontmoetingskerk Gorredijk 

Door middel van foto’s laten wij zien wie wij zijn en wat er in de gemeente gebeurt. Deze 

foto’s kunnen bijvoorbeeld op de website, in de Lichtbron of in de digitale nieuwsbrief 

worden geplaatst.  

 



 

Versie 2         November 2020 

De Kerkenraad heeft het volgende fotobeleid vastgesteld: 

● Als bij speciale gelegenheden foto’s worden gemaakt, wordt dit kenbaar gemaakt. 

● Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen zich melden bij de 

koster. De koster zal hen een plaats buiten beeld toewijzen.  

● Foto’s van volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder die tijdens diensten, 

bijeenkomsten of speciale gelegenheden worden gemaakt, kunnen zonder 

toestemming op de website of in de nieuwsbrieven worden geplaatst. 

● Voor het plaatsen van foto’s van kinderen (tot 16 jaar) die herkenbaar in beeld zijn, 

wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.   

 

3.  Facebook groep Kinderdienst 

● De beheerder van de social media account beoordeeld verzoek om deelname aan de 

groep. Indien de persoon niet bekend is bij de kinderdienst, wordt er geen 

goedkeuring gegeven.  

● Als er ongewenste of kwetsende reacties worden geplaatst, worden die direct 

verwijderd en krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing. Mocht het nog een 

keer gebeuren wordt de persoon uit de groep gezet. 

● Er worden alleen foto’s/filmpjes geplaatst waar kinderen herkenbaar in beeld zijn, 

met toestemming van de ouders/verzorgers. 

● Na elke ‘overstap-dienst (van jeugd die naar de middelbare school gaat) checken de 

beheerders van het account welke ouders en/of opa’s en oma’s worden verwijderd 

van de groep.  

  

4. Communicatie van het beleid 

● De volledige privacyverklaring van de Ontmoetingskerk Gorredijk is de vinden op de 

website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl.  

● Bij de ingang van de Ontmoetingskerk hangt een bord waarop kenbaar wordt 

gemaakt dat er fotos gemaakt kunnen worden en dat er video opnames gemaakt 

worden. 

● Als er bij speciale gelegenheden foto’s worden gemaakt, maken we dit kenbaar door 

middel van een aankondiging in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of via de beamer. 

● Voor kinderen tot 16 jaar is een toestemmingsformulier waarbij voor het gebruik van 

de foto op de website, toestemming van een ouder/verzorger wordt gevraagd. 

● Als mensen bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto op de website, kunnen 

ze een e-mail sturen naar admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl met het verzoek om 

deze te verwijderen. 

● Klachten in relatie tot de uitvoering van het privacybeleid kunnen gericht worden aan 

de scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
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