
 

GDPR - BEELDMATERIAAL  

 
Op De MET werken we vaak met beeldmateriaal om onze visie uit te dragen naar de 
buitenwereld.  

Er zijn twee zaken waar De MET rekening mee houdt: 
● Het recht op afbeelding is een recht waarbij voor elke menselijke afbeelding, maar 

ook voor het gebruik van die afbeelding, toestemming vereist is van de afgebeelde 
persoon.   

● GDPR beschermt de privacy van persoonsgegevens 
 
Wat als we foto’s of ander beeldmateriaal maken: GDPR is hierop van toepassing aangezien 
het nemen van beeldmateriaal een verwerking van persoonsgegevens is. We volgen hier dus 
de GDPR-regels. 

Of De MET ook toestemming moet vragen om beeldmateriaal van een persoon te mogen 
nemen, hangt af van het soort beeldmateriaal dat ze maakt: 

● gerichte beelden: beelden waar bij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt 
gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, 
klasfoto, presentatie van een werkstuk of een toneelopvoering,...). Voor gerichte 
beelden is altijd toestemming van de geportretteerde nodig en moet er duidelijk 
vermeld worden voor welke doeleinden de beelden gebruikt zullen worden. De 
toestemming moet niet schriftelijk zijn, maar mag ook mondeling of stilzwijgend 
gegeven worden.  
 

● niet gerichte beelden: de beelden hebben niet de intentie om één of enkele 
personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen 
sfeerbeeld te schetsen. Voor het nemen van deze beelden is geen toestemming 
nodig, maar de aanwezigheid van camera's moet wel duidelijk aangegeven worden. 
Weigert iemand om op een sfeerbeeld te staan, dan moet hiermee rekening 
gehouden worden. 

Bij inschrijving in De MET verklaar je of je al dan niet akkoord bent dat we beeldmateriaal van 
jouw zoon of dochter verwerken en gebruiken voor verslaggeving over de activiteiten op De 
MET. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden om De MET bekender te maken via bijv. social 
media en persberichten. of om presentaties te geven die bijdragen aan het uitdragen en 
verspreiden van de visie op onderwijs van De MET. Hierdoor zal uw zoon of dochter soms 
voorkomen in beeldmateriaal over de werking van De MET. 

De foto’s worden opgeslagen op de beveiligde drive van De MET. Deze zullen uiteraard met de 
grootste zorg behandeld worden en niet aan derden worden doorgegeven. 


