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Keuze- en toestemmingsformulier voor de Wet op de Privacy bij een 

huwelijksdienst.  

 

Alle zondagse diensten van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk worden via een livestream 

uitgezonden. Iedereen die de website van onze gemeente bezoekt kan de dienst live 

meemaken of later terugkijken. Omdat onze website een open website is, moeten de 

diensten die via de website te volgen zijn voldoen aan de Wet op de Privacy. Dat betekent 

dat iedereen die herkenbaar in beeld komt toestemming moet geven dat de opname via de 

website door iedereen bekeken kan worden.  

Bij een huwelijksdienst kan het bruidspaar aangeven of zij dat willen of juist niet. Er zijn bij 

een huwelijksdienst namelijk in beginsel drie mogelijkheden, waaruit het bruidspaar een 

keuze kunnen maken.   

 
0 Een open livestream dienst zoals een dienst op zondagmorgen die op de website 

getoond wordt. In dit geval kan iedereen die dat wil de dienst live via de website 

meemaken of later terugkijken. 
0 Een verborgen livestream dienst die alleen voor genodigden uit uw familie en 

vriendenkring met een link bekeken kan worden. 
0 De dienst wordt alleen opgenomen. Het bruidspaar krijgt de opname op een CD mee 

naar huis, zodat de opname later in huiselijke kring bekeken kan worden. 

 

Of het maken van videobeelden (de eerste twee opties) ook echt mogelijk is, hangt af van 

de beschikbaarheid van vrijwilligers.  

 

Wilt u uw keuze aangeven door het van toepassing zijnde vakje aan te kruisen? 

 

Als u het eerste vakje heeft aangekruist, dan geeft u daarmee automatisch toestemming dat 

de beelden van de opname via de website door iedereen bekeken kunnen worden. Voor wat 

betreft de herkenbaarheid in beeld gaat het dan om de mensen die op het liturgisch centrum 

komen of op de eerste twee rijen zitten. Mensen die verder naar achteren zitten komen niet 

herkenbaar in beeld.  

 

Ondertekening door het bruidspaar, mede namens de gasten die in beeld komen. 

 

Naam: 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 Hervormde Gemeente Sleeuwijk 
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