Protocol gebruik audiovisuele middelen in kerkgebouwen PGH bij bijzondere diensten
De PGH heeft het beleid gegevensbescherming vastgelegd in een privacyverklaring en diverse
protocollen en richtlijnen. Dit protocol gaan over bijzondere diensten, d.w.z. andere dan de reguliere
kerkdiensten, waarbij geluids- én beeldopnamen worden gemaakt. Op dit moment is dit alleen
mogelijk in de Oosterlichtkerk. Dit protocol is daarom – vooralsnog – alleen op de Oosterlichtkerk van
toepassing.
1. Bij het opnemen en uitzenden van bijzondere diensten komen personen direct in beeld. Dit
kunnen personen zijn die van buiten komen en niet direct op de hoogte zijn van de
privacyverklaring van de PGH
2. Onder bijzondere dienst wordt verstaan:
a. een kerkelijk huwelijk
b. een doopdienst
c. een belijdenisdienst
d. een uitvaartdienst
3. Bij het gebruik van audiovisuele middelen bij bijzondere diensten wordt onderscheid gemaakt
tussen:
a. Het opnemen van diensten als audiobestand
b. Het opnemen van diensten als videobestand
c. Het opnemen en uitzenden van diensten als audiobestand
d. Het opnemen en uitzenden van diensten als videobestand
4. In de onder punt 3 genoemde 4 mogelijkheden kan tevens onderscheid gemaakt worden tussen
algemene opnames of opnames waarbij betrokkenen direct te horen zijn of in beeld komen
5. Voor het opnemen en uitzenden van een bijzondere dienst wordt vooraf schriftelijk toestemming
gevraagd van betrokkene(n).
6. Betrokkenen hebben de mogelijkheid niet akkoord te gaan met het maken en uitzenden van
opnames of hieraan voorwaarden te verbinden.
a. Betrokkenen kunnen aangeven dat opnames besloten gemaakt worden en alleen door
middel van een inlogcode te beluisteren of te zien zijn.
7. Bij het verlenen van de toestemming stemt/stemmen betrokkene(n) in met het feit dat de dienst
wordt opgenomen en uitgezonden en dat hierbij ook anderen dan de gebruikelijke kerkgangers
(familieleden, bezoekers etc.) in beeld kunnen komen.
8. Het protocol wordt vooraf door betrokken partijen ondertekend (vanuit de wijkkerkenraad door de
dienstdoende ouderling) en opgenomen in het kerkelijk archief.
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Plaats waar geen camerabeelden gemaakt kunnen worden.
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Verklaring
Naam betrokkene

Naam dienstdoende ouderling

Door ondertekening van deze verklaring stemt betrokkene ermee in dat van de dienst gehouden op
………………………………………. (datum) in de ………………………………………………………
(naam kerk) opnames gemaakt en uitgezonden worden waarbij personen herkenbaar in beeld kunnen
komen.

Getekend te Huizen op ……………………… (datum)

Handtekening betrokkene
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Handtekening dienstdoende ouderling

