
 

 

 
Foto beleid S.F.E. (Stichting Folkcamps Eerde) 

 

1. Website openbare gedeelte/ Facebookpagina: 

Alle foto's die gepubliceerd zijn op het openbare gedeelte van onze website en onze Facebookpagina  

(https://www.facebook.com/Folkcampeerde/) zijn met zorg gekozen. 

Indien de foto niet gemaakt is door onze webbeheerder is getracht zo veel mogelijk de maker van de foto te 

vermelden. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een bepaalde foto, of de originele maker van de 

foto missen, dan kunt u dat altijd alsnog aangeven via info@folkcampeerde.nl, zodat wij de betreffende foto kunnen 

verwijderen of de tekst kunnen aanpassen. 

 

Voor alle foto’s die vanaf nu geplaatst worden en waarop personen duidelijk herkenbaar zijn, zal vooaf schriftelijk 

toestemming gevraagd worden. Foto’s worden enkel door webbeheerder geplaatst.  

 

De besloten groep op Facebook (https://www.facebook.com/groups/folkcampers/) is niet in beheer van de stichting 

en valt daarom niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting. 

De daarvoor geldende afspraken zijn op die pagina zelf vermeld door de twee beheerders. 

 

2. Website besloten gedeelte: 

Alle foto's/ teksten en info die op de Ledenpagina en Stafmappen zijn geplaatst, zijn ingediend en verzameld door 

medekampers. Ze zijn zorgvuldig uitgekozen. Dit is een afgeschermde pagina, die enkel toegankelijk is met een 

wachtwoord. We gaan er vooralsnog van uit dat niemand bezwaar heeft tegen het plaatsen van een bepaalde foto, of 

informatie op deze pagina. Mocht dat wel zo zijn, dan kun je dat aangeven via info@folkcampeerde.nl, zodat de betreffende 

foto/ informatie verwijderd kan worden. 

 

Voor alle foto’s die vanaf nu geplaatst worden, zal vooaf schriftelijk toestemming gevraagd worden. Foto’s worden enkel 

door webbeheerder geplaatst. 

 

3. Fotowedstrijd: 

Alle foto's t/m 2016 die m.b.t. Fotowedstrijden op de site zijn geplaatst, zijn ingediend door deelnemers aan die wedstrijd. 

Voorwaarden voor deelname en publicatie was, dat aan geportretteerden om toestemming wordt gevraagd voor publicatie. 

Wij gaan er van uit dat dat is gebeurd. Mocht je toch bezwaar hebben tegen het plaatsen van een bepaalde foto, dan kun 

je dat aangeven via info@folkcampeerde.nl, zodat de betreffende foto verwijderd kan worden. 

 

Vanaf 2018 zal in de spelregels worden opgenomen dat een foto pas dan wordt toegelaten aan de Fotowedstrijd, als een 

schriftelijke toestemming van alle zichtbare geportretteerden is bijgevoegd. 

 

4. P.R.-Materiaal: 

Voor alle foto’s die gebruikt worden voor P.R.-doeleinden is/ wordt aan alle zichtbare geportretteerden via mail toestemming 

gevraagd voor publicatie en voor gebruik foto voor p.r.-doeleinden. 

 

5. Delen van foto’s met medekampers: 

De laatste jaren is het steeds vaker gebruikelijk dat medekampers elkaars foto’s delen op een digitale manier. De Stichting 

gaat er van uit dat dit onderling geregeld wordt per kamp en zal daar zelf geen initiatief in nemen. Eenieder die dat wel doet, 

doet dat vanuit persoonlijk initiatief. Deze foto’s komen in principe niet op de website/Facebook van de Stichting, tenzij er 

schriftelijke toestemming voor plaatsing wordt gegeven door elke zichtbare geportretteerden. 

 

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Amsterdam, 22 mei 2018 

Het Bestuur S.F.E. 

https://www.facebook.com/Folkcampeerde/
https://www.facebook.com/groups/Folkcampers/

