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Schoolfotograaf en de AVG - Inleiding
De vraag wat scholen moeten regelen als het gaat om de schoolfotograaf en de AVG hangt af van
de afspraken die een school maakt met de schoolfotograaf.
Om dit te verduidelijken is in dit document eerst bekeken welke verwerkingen van
persoonsgegevens eigenlijk plaatsvinden als de schoolfotograaf langs komt.
Vervolgens worden er twee situaties nader toegelicht. Afhankelijk van de situatie die van
toepassing is op een school, is de school verwerkingsverantwoordelijk voor de foto’s die de
schoolfotograaf maakt of ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de schoolfotograaf.
Voor het nabestellen van foto’s door ouders en de levering daarvan is de schoolfotograaf altijd
verwerkingsverantwoordelijke.
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Schoolfotograaf - welke verwerkingen?
►

Maken, opslaan, evt. verwijderen van pasfoto en klassenfoto door de schoolfotograaf

►

Aanbieding pasfoto en klassenfoto door schoolfotograaf rechtstreeks aan ouders. Hiervoor
moet de schoolfotograaf over contactgegevens ouders beschikken (verkregen van de school).
Dit wordt afgeraden!

►

Aanbieding pasfoto en klassenfoto door schoolfotograaf via school (uitdelen in klas). De
school hoeft geen contactgegevens ouders aan schoolfotograaf te leveren.

►

Afdrukken en leveren pasfoto’s en klassenfoto door de schoolfotograaf aan ouders na
bestelling en betaling. Hiervoor worden NAW-gegevens ouders en bankrekeninggegevens
verwerkt door de schoolfotograaf.

►

School gebruikt pasfoto voor identificatie in het LAS/smoelenboek. Doet school nog iets met
klassenfoto’s?

3

Twee opties
►

School is opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijke tot het moment dat ouders foto’s bij
de schoolfotograaf bijbestellen.

►

School faciliteert de schoolfotograaf
De schoolfotograaf is verantwoordelijke voor het hele proces.

NB. Als niet de school maar de Ouderraad de schoolfotograaf regelt, dan kan ‘School’ hierboven
en op de volgende dia’s vervangen worden door ‘Ouderraad’.
MAAR LET OP: Als de Ouderraad optreedt als opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijk kan
dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden van de Ouderraad voor boetes en
claims op grond van de AVG, tenzij de Ouderraad een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
is.
Is de Ouderraad geen formele vereniging dan is het advies om de route van het faciliteren van
schoolfotograaf te volgen of het regelen van de schoolfotograaf aan de school over te laten.
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School opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijke
Welke afspraken?
►

School geeft opdracht aan de schoolfotograaf om pasfoto’s en klassenfoto’s te maken.

►

School sluit een verwerkersovereenkomst met de fotograaf af.
Tip: maak hiervoor gebruik van de algemene verwerkersovereenkomst onderwijs.

►

School vraagt toestemming voor klassenfoto aan ouders. Grondslag voor pasfoto is
gerechtvaardigd belang school (ligt in lijn der verwachting ouders en nodig voor identificatie
leerlingen)

►

School krijgt/koopt pasfoto’s en klassenfoto’s voor LAS e.d. van de fotograaf

►

School deelt foto’s/codes o.i.d. uit aan leerlingen of school verstrekt contactgegevens ouders
aan fotograaf (dit laatste wordt afgeraden).

►

Ouders bestellen foto’s bij de fotograaf.

5

Schoolfotograaf verwerker - tijdlijn
School vraagt
toestemming ouders
voor klassenfoto

School geeft opdracht
aan schoolfotograaf

Schoolfotograaf maakt
pasfoto’s van alle kinderen en
klassenfoto’s van kinderen
met toestemming.

Schoolfotograaf biedt
foto’s aan – deze
worden uitgedeeld in
de klas

Schoolfotograaf
selecteert foto’s, slaat
ze op en drukt ze af
voor aanbieding

School verwerkingsverantwoordelijke – schoolfotograaf verwerker
NB: Het wordt scholen afgeraden om contactgegevens van de ouders aan de
fotograaf te leveren.

Schoolfotograaf levert
de bestelde foto’s aan
ouders

Ouders bestellen
foto’s bij de
schoolfotograaf

Verantwoordelijkheid
fotograaf o.b.v.
overeenkomst met ouders

6

School faciliteert schoolfotograaf maar is
geen opdrachtgever of verantwoordelijke
Welke afspraken met school?
►

School faciliteert dat de fotograaf pasfoto’s en klassenfoto’s kan maken onder schooltijd.

►

Fotograaf vraagt (evt. via school) toestemming aan ouders voor het maken van een pasfoto
en/of de klassenfoto aan ouders. Ouders worden vooraf geïnformeerd: wie is de fotograaf,
werkwijze fotograaf, privacyverklaring fotograaf, school is niet verantwoordelijk, school krijgt foto
voor LAS

►

School krijgt/koopt pasfoto’s en klassenfoto’s voor LAS e.d. van de fotograaf

►

School deelt foto’s/codes o.i.d. uit aan leerlingen

►

Ouders bestellen foto’s bij de fotograaf (evt. uitgedeeld in de klas).
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Schoolfotograaf
verwerkingsverantwoordelijke - tijdlijn
Fotograaf vraagt
toestemming ouders
voor pasfoto en
klassenfoto

School maakt
afspraken met
schoolfotograaf

Schoolfotograaf maakt
pasfoto’s en klassenfoto’s op
school van kinderen met
toestemming.

Schoolfotograaf
selecteert foto’s, slaat
ze op en drukt ze af
voor aanbieding

Schoolfotograaf biedt
foto’s aan – deze
worden uitgedeeld in
de klas

Schoolfotograaf levert
de bestelde foto’s aan
ouders

Ouders bestellen
foto’s bij de
schoolfotograaf

Fotograaf is verwerkingsverantwoordelijke – grondslag is toestemming en overeenkomst met ouders
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