
 

BELEID ROND BEELDMATERIAAL VAN 
STICHTING HART VOOR MOLDAVIE   
 
Zoals elke hulporganisatie, maakt ook Hart voor Moldavië gebruik van 

beeldmateriaal op de website, in de folder(s) en bij presentaties. Dit 

beeldmateriaal bevat beelden van mensen in Moldavië. De vraag is: hoe 

past dit bij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)? Foto’s 

van mensen kunnen namelijk gezien worden als bijzondere 

persoonsgegevens. 

Ten eerste: stichting Hart voor Moldavië is een stichting zonder winstoogmerk op het gebied van 

godsdienst. Wij willen de liefde van Christus in de vorm van concrete hulp uitdragen in het 

armste land van Europa. Hierbij gaat het overigens in de eerste plaats om die hulp, niet om het 

‘winnen van zieltjes’. Om (potentiële) sponsoren duidelijk te maken waarom geld nodig is, is 

beeldmateriaal noodzakelijk. Een plaatje zegt zoveel meer dan duizend woorden.  

Nu zijn niet alle foto’s van mensen per definitie bijzondere persoonsgegevens. Een voorbeeld is 

straatfotografie, waarbij mensen herkenbaar in beeld mogen zijn, maar deze foto’s niet gezien 

worden als bijzondere persoonsgegevens. 

Stel echter dat we de gebruikte foto’s als bijzondere persoonsgegevens zouden moeten zien. Dan 

zijn er nog uitzonderingen. Als de verwerking wordt verricht door een stichting of vereniging 

zonder winstoogmerk, op het gebied van politiek, levensbeschouwing, godsdienst of vakbond, 

dan is dat een uitzondering waardoor bijzondere persoonsgegevens, zoals een portret, wel 

verwerkt mogen worden. En dit geldt dan ook voor Hart voor Moldavië, als stichting zonder 

winstoogmerk met een religieuze basis. 

Daarbij is volgens de AVG nog steeds een grondslag en een doel nodig om met deze bijzondere 

persoonsgegevens om te gaan. Wij hanteren als grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’. Dat gaat 

om zowel het belang van de stichting als wel om het belang van de geportretteerde. Het is voor 

de stichting namelijk van belang om sponsorgelden te werven, maar het is tevens in het belang 

van de geportretteerde om hulp op basis van die sponsorgelden te ontvangen. Dat is tenslotte 

ook het doel van onze stichting. Het bieden van hulp, daar gaat het om. 

Concluderend: het beeldmateriaal dat wij gebruiken mogen we gebruiken op basis van 

‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag en met het doel om hulp te bieden aan mensen in het 

armste land van Europa. Dit past binnen de AVG. 

Mocht u desondanks van mening zijn dat bepaald beeldmateriaal onrechtmatig wordt gebruikt 

door ons, neemt u dan hierover a.u.b. contact op met onze functionaris gegevensbescherming 

via info@hartvoormoldavie.nl.  

Ten overvloede: ons beeldmateriaal mag niet door derden worden gebruikt anders dan voor het 

doel van onze stichting en de uiteindelijke hulpverlening aan de mensen in Moldavië. 
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