
  

 
 

Laatst bijgewerkt in augustus 2022  
 

Foto- en filmprotocol 
  
Met foto’s en films kunnen we onder andere waardevolle momenten vastleggen, Het 
Spectrum promoten en medewerkers opleiden. We respecteren ieders recht op privacy en 
volgen de geldende wet- en regelgeving bij het gebruiken van gemaakte foto’s en films. We 
rekenen erop dat jij dat ook doet en dat je je houdt aan onderstaande regels. Spreek elkaar 
daar ook op aan.   
 

• Medewerkers en vrijwilligers mogen foto’s en films van andere medewerkers en 
vrijwilligers en van bewoners, klanten en de kinderen van de kinderopvang niet op 
persoonlijke titel verspreiden. Dit geldt onder andere voor verspreiding via (social) 
media. 
 

• (Naasten van) bewoners, klanten en de kinderen van de kinderopvang mogen 
alleen foto’s en films van hun naasten verspreiden. Foto’s en films waarop (ook) 
anderen herkenbaar in beeld zijn, mogen zij alleen verspreiden met toestemming 
van die anderen en met toestemming van Het Spectrum. De toestemming van Het 
Spectrum kan per e-mail aan de afdelingsmanager of de afdeling Communicatie 
gevraagd worden met de betreffende foto(‘s) en/of film(s) in de bijlage.  
 

• We gebruiken cameratoezicht voor toegangscontroles en voor de bewaking van 
mensen en goederen. Door middel van stickers op de toegangsdeuren laten we 
weten dat we gebruik maken van cameratoezicht. In uitzonderlijke situaties kan 
Het Spectrum gebruik maken van verborgen camera’s, bijvoorbeeld bij vermoeden 
van diefstal. De inzet van verborgen camera’s is tijdelijk en vindt alleen plaats na 
goedkeuring van de bestuurder. Medewerkers, vrijwilligers en (naasten van) 
bewoners, klanten en kinderen van de kinderopvang mogen zelf geen (verborgen) 
camera’s plaatsen en mogen daarmee geen (live) opnames maken.  
 

• Medewerkers, vrijwilligers en (naasten van) bewoners, klanten en de kinderen van 
de kinderopvangen melden bij Het Spectrum of zij toestemming aan Het Spectrum 
geven voor het gebruik van foto’s en/of films waarop zij of hun naasten herkenbaar 
zijn. Zij kunnen de gemaakte keuze wijzigen als zij dat willen. Als zij geen 
toestemming geven, gebruikt Het Spectrum geen foto’s en/of films waarop zij of 
hun naasten herkenbaar zijn.   
 

• Om Het Spectrum te promoten nodigen we bij bepaalde activiteiten of 
gebeurtenissen de (lokale) pers uit. We wijzen de pers dan op het recht op privacy 
en begeleiden hen tijdens hun bezoek zodat alleen medewerkers, vrijwilligers, 
bewoners, klanten en de kinderen van de kinderopvang herkenbaar in beeld 
komen die daarvoor toestemming hebben gegeven. 
 

• In de privacyverklaringen op de website van Het Spectrum staat hoe Het Spectrum 
verder omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. 


