Protestantse Gemeente Uithoorn Privacy protocol voor het uitzenden van de kerkdiensten
1. De uitzendingen (via YouTube en kerkomroep.nl) van de kerkdiensten in De Schutse van
de Protestantse Gemeente Uithoorn via Internet bevatten beeld en geluid. De beelden
omvatten het podium met het liturgisch centrum en eventuele projectgebonden ruimtes in
de zaal.
2. De opnames zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die niet naar de kerk kunnen
komen vanwege de gezondheid of andere redenen. Ook kunnen mensen vanuit hun
vakantieadres meekijken en luisteren met de eigen gemeente. Bijzondere diensten (bijv.
doop, belijdenis, huwelijk of begrafenis) kunnen bewaard worden.
3. In het kerkgebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat er
beeldopnames worden gemaakt tijdens de kerkdiensten die worden vertoond via internet.
Ook hangt er een bordje bij de ingang.
4. De kerkenraad heeft richtlijnen opgesteld, die aangeven hoe en waarvan er van de
kerkdiensten beelden worden gemaakt.
5. De geluidsopnames en beelden blijven ca.1week vrij beschikbaar via internet op YouTube
en ongeveer 6 maanden op Kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21536 voor
PC, tablet en smartphone.
6. Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden niet van dichtbij opgenomen, maar
alleen via een totaalbeeld en alleen bij het podium, in het liturgisch centrum. Bij het
Avondmaal zullen geen deelnemers in beeld worden gebracht.
Kinderen worden alleen in beeld gebracht na toestemming van ouders/verzorgers.
7. Personen, die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid zitplaatsen in te
nemen, die niet in beeld komen. Zij kunnen de kerkzaal betreden en verlaten via de op de
tekening aangegeven routes.
8. Aan personen, die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden, wordt zoveel
mogelijk vooraf gemeld dat de diensten via Kerkomroep en via YouTube met beeld worden
uitgezonden. Gemeenteleden zijn er via de Op Weg en de website van op de hoogte dat er
geluids- beeldopnames worden gemaakt van de diensten.
9. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken.
Gastpredikanten worden van tevoren op de uitzending gewezen. Beelden worden niet
opgeslagen indien de gastpredikant daar bezwaar tegen heeft en dit bij de kerkenraad
kenbaar heeft gemaakt.
10. Koren en andere uitvoerenden worden vooraf op de uitzending gewezen. Dit wordt
gedaan bij het maken van de afspraken.
11. Kerkomroep.nl valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP
verkregen te worden.
12. Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het cont(r)act
met sIKN, de beheerder van www.Kerkomroep.nl

13. De Protestantse Gemeente Uithoorn in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder
zijn niet aansprakelijk voor het oneigenlijk gebruik van opnames, die via YouTube of
www.kerkomroep.nl of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor
derden benadeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via Internet
anders dan via www.kerkomroep.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van
personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de
kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.
14. Een exemplaar van deze regeling wordt op het kerkelijk bureau neergelegd, gepubliceerd
op de website en is op te vragen bij de scriba.
15. Problemen of bezwaren tegen beelduitzendingen via Kerkomroep en YouTube kunnen
schriftelijk worden gemeld bij de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk.
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