Richtlijn voor fotografen en opnamen tijdens wedstrijden en evenementen.
Op menig sportevenement worden sporters door een fotograaf in beeld gebracht. Mogen die
foto’s of beelden eigenlijk wel ‘zomaar’ op de website handbalvereniging Achilles of op de
website van de fotograaf worden geplaatst? En wat als de geportretteerde sporter niet blij is
met zijn foto’s en de publicatie op een website? Wie heeft welke rechten en wat is de rol als
handbalvereniging als er foto’s gepubliceerd worden of een fotograaf is ingeschakeld om
foto’s te maken?
Toestemming
De hoofdregel is dat alleen foto’s of beelden mogen worden gepubliceerd van personen die
herkenbaar in beeld zijn als deze personen daar toestemming voor hebben gegeven. Dat
geldt zowel voor foto’s die online worden geplaatst als voor foto’s die in een clubblad of
folder worden gezet of beelden die worden gestreamd.
Indien de club foto’s wil publiceren waarop individuele sporters/officials herkenbaar in beeld
zijn, dan heeft de fotograaf daar zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Deze
toestemming zal ook actief moeten worden gegeven door de sporter/official.
Achilles vraagt deze toestemming aan nieuwe leden op het aanmeldformulier. In de
Algemene Leden Vergadering van seizoen 2017-2018 is afgesproken dat voor bestaande
leden toestemming is gegeven.
In geval het lid minderjarig is, is toestemming van zijn of haar ouder(s) nodig. Ook deze
ouder verleent dit door ondertekening van het aanvraagformulier. Als een lid/ouder geen
toestemming geeft is het niet toegestaan om zijn of haar foto te publiceren.
Check voor plaatsing
Het media Team van Achilles is op de hoogte van de mensen die geen toestemming gaven,
en zullen bij publicatie zoveel mogelijk rekening houden met deze wens.
Recht op verwijderen
Publiceert Achilles deze foto’s op website of andere media per ongeluk tóch, dan kan altijd
verzocht worden deze foto te verwijderen. Wij zullen hieraan altijd gehoor geven.
Vertoningen tot die tijd kunnen we helaas niet meer teniet doen.

