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De automatische cameraman en de AVG 
 

USportFor heeft de automatische cameraman ontwikkeld voor het filmen van sportwedstrijden. Deze 
automatische cameraman is een camerasysteem, dat het spel volgt of dat nu buiten op het veld plaatsvindt 
of binnen een de zaal. De beelden kunnen worden gebruikt om wedstrijden live uit te zenden via de 
website plug in, de USportFor app of sociale media alsook om trainingen of wedstrijden te analyseren. 
 
De automatische cameraman bestaat uit een camera system, een Real-time Image Analyser (RIA) en een 
aparte router. De camera wordt ter hoogte van de middellijn gehangen en genereert een hoog resolutie 
180gr ‘fish eye’ beeld van het veld. De Ria optimaliseert dit beeld, trekt het recht en zoomt automatisch in 
op het spel. Hieruit wordt een hoge resolutie beeld gegenereerd, dit beeld wordt naar het USportFor (USF) 
platform gezonden. 
 
Doel en doelbinding van de camera systemen 
De camera’s kunnen op ‘besloten’ terreinen van sportverenigingen geplaatst worden, zowel binnen (zaal) 
als buiten (velden). Om deze persoonsgegevens (beelden) rechtmatig te verwerken, moeten 
persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 
verzameld (‘doelbinding’). Deze doelbinding dient opgenomen te worden in het Huishoudelijk Reglement 
en is veelal terug te vinden in de missie van de vereniging. Als voorbeeld noemen wij hier onder andere:  

- Een zo volledig mogelijk online archief aan te bieden; 
- Zowel recreatief als prestatiegerichte sport op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk 

maken; 
- Talentontwikkeling; 
- Toegankelijkheid van de sport verhogen. 

 
Grondslagen voor verwerking van de camerabeelden 
In public modus is dit systeem te gebruiken voor het opnemen en verspreiden van wedstrijdbeelden (o.a. 
voetbal-, hockey-, handbal- en ijshockeyverenigingen) via social media, websites en (regionale) omroepen.  
In private modus kan het systeem gebruikt worden voor het opnemen van beelden voor coaching- en 
trainingsdoeleinden. In deze private modus opgenomen beelden zijn niet online beschikbaar, maar kunnen 
alleen worden gedownload vanaf het USportFor platform door geautoriseerde gebruikers. 
 
De juridische grondslag voor het inschakelen van de camera en de verwerking van de beelden is afhankelijk 
van de gebruikte modus: 

1. In public modus kan de camera worden ingeschakeld en de beelden worden verspreid. De 
grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang (art 6.1.f AVG). De 
verwerkingen zijn journalistiek (zie toelichting in de bijlage).  

2. In private modus kan een aangesloten sportvereniging eveneens gebruik maken van de grondslag 
gerechtvaardigd belang. Wel dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen personen in de 
leeftijdsklasse onder de 16 jaar en 16 jaar en ouder.  

o 16 jaar en ouder: Opnamen kunnen gemaakt worden onder de grondslag gerechtvaardigd 
belang. Wel dient de grondslag te worden toegelicht in het Huishoudelijk reglement (zie 
toelichting in de bijlage) 

o tot-16: Onder de 16 jaar dient (i.v.m. transparantie en belangenafweging) er expliciet 
toestemming verkregen te worden van een ouder of verzorger van het jeugdlid (zie 
toestemmingsformulier in de bijlage). 

Disclaimer:  
USportFor is een sport-technology bedrijf en geen (juridisch) adviesbedrijf. Bovenstaande interpretatie is met de 
grootste zorgvuldigheid samengesteld en afgestemd met vooraanstaande experts, edoch de exacte situatie kan van 
club tot club tot verschillen. Aan deze interpretatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. 
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Toelichting Public Modus – Private Modus 

 
Public Modus (journalistieke verwerkingen) 
Van verwerking voor journalistieke doeleinden is sprake indien de verwerking als enig doel heeft de 
bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium.  
De journalistieke verwerkingen die onder het eigen legitiem belang vallen hebben een aantal 
consequenties voor toepassing van de AVG. Er wordt een aantal uitzonderingen of afwijkingen van de AVG 
vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden in artikel 43 van de 
Uitvoeringswet. Samengevat zijn hierdoor de volgende artikelen van de AVG niet van toepassing: 

- Intrekken toestemming (art 7.3); 
- Bijzondere persoonsgegevens (art 9); 
- Strafrechtelijke persoonsgegevens en strafbare feiten (art 10); 
- Identificatie met verder expliciete uitwerking naar art. 15 t/m 20 AVG (art 11.2);  
- Rechten van betrokkenen (inzage, vergetelheid, bezwaar, intrekking, rectificatie, portabiliteit (hfst 

3); 
- Register van verwerkingsactiviteiten (art 30);  
- Meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling, FG-verplichting (art 33 t/m 43);  
- Doorgiften aan andere landen (hfst 5);  
- Toezichthoudende autoriteit (hfst 6);  
- Samenwerking tussen toezichthouders (hfst 7).      

 
 

Private Modus 
In private modus kan een aangesloten sportvereniging gebruik maken van de grondslag gerechtvaardigd 
belang (art 6.1.f AVG) voor het verwerken van de beelden.  
 
Private modus groep van 16 jaar en ouder 
Het is juridisch mogelijk om voor de leden van 16 jaar en ouder gerechtvaardigd belang als grondslag voor 
het verwerken van beelden te gebruiken. Wel dient dit in het Huishoudelijk Reglement (HHR) van de club te 
worden opgenomen.  
Om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, moeten persoonsgegevens voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld (‘doelbinding’). Deze 
doelbinding is veelal terug te vinden in de missie van de vereniging. Gedacht kan worden aan een artikel 
met de volgende strekking: 
“De missie van onze sportvereniging is:  

- Zowel recreatief als prestatiegerichte sport, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige 
manier mogelijk maken. 

- Talentontwikkeling van de spelers  
- Toegankelijkheid van de sport verhogen. 

Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van camera beelden. De grondslag voor het verwerken van deze 
beelden, in kader van de AVG, vinden wij in “Gerechtvaardigde belangen” (art 6.1.f).” 
Uiteraard kan een dergelijke alinea alleen maar worden opgenomen in het Huishoudelijk reglement, indien 
dit overeenkomt met de daadwerkelijke situatie.  
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Private modus groep tot 16 jaar 
Ook hier geldt, dat om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, persoonsgegevens voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verzameld (‘doelbinding’). Voor 
de groep tot 16 jaar dienen de ouders of verzorgers van deze jeugdleden (vanuit transparantie en 
belangenafweging cnf artikel 6.1.f AVG) expliciet toestemming te geven voor het verwerken van de beelden 
(cnf art 8 AVG). De voorwaarde, die het verwerken rechtmatig maakt voor deze groep, vindt haar grondslag 
in het verlenen van toestemming (art 6.1.a AVG) door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid 
voor het kind draagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:  
USportFor is een sport-technology bedrijf en geen (juridisch) adviesbedrijf. Bovenstaande interpretatie is met de 
grootste zorgvuldigheid samengesteld en afgestemd met vooraanstaande experts, edoch de exacte situatie kan van 
club tot club tot verschillen. Aan deze interpretatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. 
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- - VOORBEELD - - 
 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 

Hierbij geeft ondergetekende, Ouder/verzorger van clublid tot 16 jaar *: 

  

 naam clublid:  ……………………………………       

 

team:        …………………………………… 

 

<naam sportclub> toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van het clublid:  

 

Gebruik:  Doel Toestemming 

  Coachingsdoeleinden Videobegeleiding door een trainer of andere geautoriseerde 

persoon ter ondersteuning van de beeldcoaching van een 

individuele speler of een team of ter voorbereiding op een 

sportwedstrijd  

  ja      nee 

  Trainingsdoeleinden Videobegeleiding door een trainer of andere geautoriseerde 

persoon ter ondersteuning van de training 

  

  ja      nee 

  Overig 

 

Andere als professioneel aan te merken gebruiksdoeleinden 

en/of wanneer hiervoor een professionele fotograaf of 

cameraman wordt ingezet. 

 

  ja      nee 

 

 

Plaats en datum ondertekening:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger:     

 

.................................................    

 

Naam ouder/verzorger:   .................................................. 

 

 

De reikwijdte van dit formulier betreft het bovenstaand genoemd gebruik (in private modus) van 

beeldmateriaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Over het gebruik 

van de opnames willen wij onze leden transparant informeren. In het reglement van <naam sportclub> is een 

beschrijving terug te vinden over privacy-waarborgen, gebruik, doeleinden en grondslagen. Dit formulier is 

niet bedoeld om toestemming te verlenen voor beelden, opgenomen in de zogenaamde public modus, die 

door het journalistieke belang van deze verwerkingen een eigen legitiem belang als grondslag heeft. 


