
Fotografie en de Schotse Herder 

Vrienden 
 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Uiteraard 

moet ook de Schotse Herder Vrienden aan deze verordening 
voldoen. Dit document informeert je over ons beleid voor wat 
betreft fotografie.  

 
Mogen wij een foto van je nemen en die online 

plaatsen? 
Doordat veel mensen tegenwoordig een smartphone hebben, is een foto snel 
gemaakt. Als iemand een foto van je maakt, mag deze dan ook zomaar online 

worden gezet? 
 

Je mag niet zomaar een foto waar iemand anders op straat online plaatsen. Met 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen consumenten 
meer rechten als het gaat om de controle van hun persoonsgegevens. Hierdoor 

heeft de Schotse Herder Vrienden toestemming nodig om je persoonsgegevens 
(dus ook foto's waar jij opstaat) te verwerken. Particulieren vallen niet onder 

deze wet, wat ervoor zorgt dat de situatie een stukje complexer is.  
 
Foto op Facebookpagina en website van de Schotse Herder Vrienden. 

Als een door de Schotse Herder Vrienden aangewezen fotograaf een foto van jou 
heeft gemaakt, dan mogen we door de privacywetgeving AVG deze foto niet 

zomaar delen op onze Facebookpagina of website. Foto's met portretten van 
mensen vallen immers onder persoonsgegevens. Wij moeten dus toestemming 
aan jou vragen, voordat we een foto mogen delen waar jij op staat. Ook in het 

geval van een foto waarbij meerdere personen op staan, bijvoorbeeld de 
groepsfoto. 

  
Foto gemaakt door particulier. 
In tegenstelling tot de Schotse Herder Vrienden, vallen foto’s van deelnemers 

aan onze activiteiten (particulieren) niet onder de AVG-wetgeving. Dit betekent 
dat een vriend zonder problemen een foto met jou erop kan delen via Facebook, 

dus ook onze pagina, of Instagram.  
 
Vragen of opmerkingen. 

Je kunt ons van tevoren informeren dat foto’s, die door ons worden gemaakt en 
waarop jij te zien bent of zal zijn, niet door ons mogen worden gepubliceerd. 

  
Indien een foto al is gepubliceerd door ons en je hebt hier bezwaar tegen, laat 

het ons weten via dit formulier. 
 
 

https://schotseherdervrienden.nl/uw-reactie/reactie-activiteiten/

