Pers, foto/video registratie en
publicatie beleid
De KNZB heeft over het maken en de publiceren van foto’s ed. het volgende geregeld:
• bij het maken en publiceren van foto’s houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.

•
•

een pers, foto- en video registratie beleid mbt KNZB evenementen
artikel 38 in Huishoudelijk reglement ter informatie aan bezoekers en deelnemers over
beeldmateriaal tbv nieuws en promotie van de zwemsport (NB. Geen commercieel gebruik)

Beleid
Jaarlijks organiseert de KNZB diverse evenementen en wedstrijden. Uiteraard stellen wij het op prijs dat
daar door de media zoveel mogelijk aandacht aan wordt besteed.
Voor landelijke topsportevenementen* die de KNZB zelf organiseert, wordt de media uitgenodigd om zich te
accrediteren. Op de locatie van het evenement worden de verdere instructies gegeven tav mogelijkheden en
regels rondom het bad (waar mag je staan/wanneer wel/niet). Voor interviews is meestal een ‘Mixed zone’
ingericht. Bij onduidelijkheden kunnen zij zich altijd melden tot de organisatie en KNZB verantwoordelijke ter
plekke, of contact opnemen met het hoofdkantoor van de KNZB, Marketing & Communicatie.
*) onder landelijke topsportevenementen verstaan wij alle NK’s, Eredivisie Waterpolo en alle andere
(inter)nationale wedstrijden. Voor deze wedstrijden geldt dat er conform de richtlijnen van de AVG er een
gerechtvaardigd belang is voor het maken van foto’s en beeldmateriaal, zijnde wedstrijdverslaglegging (dit zijn
ook livestreams) als ook het gebruik van gemaakte foto’s en beeldmateriaal t.b.v. nieuwsvoorziening,
sfeerimpressies en promotionele doeleinden van het evenement en de zwemsport. Het gaat hierbij niet om
gebruik voor commerciële reclame doeleinden. Daarvoor moet en zal altijd toestemming gevraagd moeten
worden.
De KNZB zal daar waar dit redelijkerwijs mogelijk is bij de betreffende landelijke topsportevenementen
deelnemers en bezoekers informeren over het gegeven dat er beeldopnamen worden gemaakt.
Veel landelijke/regionale evenementen worden georganiseerd door lokale verenigingen onder de vlag van de
KNZB. De media dienen zich tot de organiserende vereniging te wenden met verzoeken voor redactionele,
video registratie en fotografie. De organiserende vereniging bepaalt de regels rondom het bad, immers zij
kennen de lokale situatie het beste.
In alle gevallen geldt dat voor interviews en foto- en video-opnamen van individuele sporters voor
publiekelijk gebruik vooraf toestemming dient te worden gevraagd bij de sporter, hetzij rechtstreeks, via de
vereniging van de sporter of via de trainer/coach/manager van de sporter.
Bezoekers en deelnemers van evenementen kunnen redelijkerwijs verwachten dat er algemene foto’s van
evenementen die sfeerimpressies gemaakt worden waarop zij zichtbaar zijn.
In gevallen waarbij het een minderjarige sporter (sporter jonger dan 18 jaar) betreft dient te allen tijde
toestemming gevraagd te worden aan de ouder/voogd. Dit geldt zowel voor toestemming voor het maken
van foto’s en video’s als ook dat er toestemming verkregen dient te worden voor het publiceren van deze
foto’s. Hierbij dient te worden aangegeven waarvoor het beeldmateriaal zal worden gebruikt.
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