
Gegevensbescherming 
 

Gezien wij voor het verspreiden van beeldmateriaal gebonden zijn aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (GDPR), staat in onze opname-overeenkomst volgende passage:  

Artikel 15: Gegevensbescherming  

De instelling verwerkt gegevens van de gebruiker op basis van de verschillende wettelijke verplichtingen die samenhangen 
met de dienstverlening. Ze staat in voor de vertrouwelijkheid en de bescherming van die gegevens zoals toegelicht in de 
privacyverklaring. 
 

Beeldmateriaal 

De instelling neemt van alle gebruikers een foto met het oog op identificatie. Die foto’s worden verwerkt in het interne 
dossier en bij de verdeling van medicatie en moeten garantie bieden dat de juiste dienstverlening aan de juiste gebruikers 
worden geboden. Deze foto’s worden voor geen andere doelen gebruikt of gepubliceerd. 

 

Voor alle andere foto’s hebben wij uw toestemming nodig: 

 Ik geef toestemming aan de instelling om foto’s en/of videobeelden op te nemen in het kader van de werking van 

het wzc.   

 Deze beelden mogen gepubliceerd worden voor  

 interne doeleinden zoals de communicatie met andere deelnemers, familieleden en personeelsleden  

 communicatie met het publiek via alle communicatiekanalen van het bestuur zoals de website, het 

informatieblad en diverse sociale mediakanalen 

Wat betekent dit voor u concreet?  

Indien u geen toestemming geeft om beeldmateriaal op te nemen ikv de werking van het wzc, dan 

begrijpen wij dit volkomen. Het vergt van u als familie enig vertrouwen naar ons als WZC toe om 

deze toestemming te geven. Maar indien u ons deze niet geeft, dan kan u ook niet deelnemen aan 

Familienet, ziet u geen foto’s van activiteiten waar uw familielid aan deelneemt en kunnen we ook 

geen fotoboek maken. Wij zien dit als een gemis voor onze bewoner en hopen dan ook dat u een 

weloverwogen keuze hierin kan maken. 

Waarom dan nog een tweede vraag? 

We splitsten uw toestemming op, omdat we begrijpen dat u graag als familie één en ander kan zien 

van wat er zich binnen (en soms ook buiten) de muren van ons WZC afspeelt, maar dat dit niet per 

definitie betekent dat u het ziet zitten dat we deze beelden delen met de buitenwereld. Concreet 

betekent dit dus het volgende:  

• indien u toestemming geeft voor interne doeleinden, dan is dit voor Familienet, het 

weekkrantje, de fotoboek van de bewoner en alle communicatie die zich tot de gebruikers 

van De Plataan beperkt. 

• indien u toestemming geeft voor communicatie met het publiek, dan betekent dit foto’s op 

de website van Zorg Izegem, de facebookpagina van Zorg Izegem en foto’s in de krant bij 

grote activiteiten of gebeurtenissen. Dit stelt ons in staat op een positieve manier te 

communiceren over onze werking en we stellen het zeer op prijs als u ons daar de 

mogelijkheid toe geeft. 

 


