
*** English Below*** 
 
Privacy beleid 
 
Beste Leden, 
 
Paaldansen is helaas vooralsnog een redelijk controversiële sport. Niet iedereen wil hun 
deelname hieraan dus op sociale media bekend maken, in verband met werk, familieleden, 
of gewoon omdat ze niet op het internet willen staan. We hebben gemerkt dat in de 
afgelopen paar maanden onze leden steeds minder letten op elkaars privacy en voorkeuren 
hierin. Daarom hebben wij besloten om ons privacy beleid vast te leggen, en onze leden 
vriendelijk eraan te herinneren zich hieraan te houden.  
 
Maken van foto’s en video’s voor op sociale media 

- Zo veel mogelijk andere deelnemers van de les/training buiten beeld houden 
- Als er wel toevallig iemand net doorheen loopt of op staat, vraag expliciete 

toestemming voordat je dit post. Vermeld ook op welk(e) platform(s) je dit gaat 
posten. 

- Vermeld als je een foto of video met iemand anders erin gaat posten, of dit op je 
story komt te staan, of op je tijdlijn.  

- Als je onze eigen insta pagina, nspv_lasya, tagt in een verhaal of post, gaan wij 
ervanuit dat wij toestemming hebben om dit op ons eigen verhaal te delen. Mocht 
dit niet zo zijn, stuur dan zo snel mogelijk een bericht, dan wordt het onmiddellijk 
verwijderd.  

 
Groepsfoto’s 

- Iedereen op de foto moet toestemming geven voordat de foto gepost wordt. 
- Er moet aparte toestemming worden gevraagd indien je de desbetreffende persoon 

wil taggen.  
- Toestemming kan worden ingetrokken. Mocht iemand een bericht sturen dat ze zich 

niet meer op hun gemak voelen bij het online laten staan van de foto, moet deze 
verwijderd worden. Dit geldt ook voor tags.  

 
Trainingen 

- Niet ieder TraCie lid of extern docent vindt het fijn als er tussen de training door 
foto’s of video’s worden gemaakt. Vraag als je een trick of move vast wil leggen eerst 
even of de trainer dit goed vindt.  

- Als je een trick doet waarbij een TraiCie lid je vangt of helpt, en dus ook op het 
beeldmateriaal herkenbaar te zien is, vraag eerst of dit gepost mag worden, en 
vermeld op welk platform je dit wil doen. Ook mag een trainer zelf een moment 
aangeven waarop foto’s en video’s gemaakt mogen worden. 

 
Als 8ste bestuur van N.S.P.V Lasya danken wij jullie voor jullie begrip hierin. Mocht er sprake 
zijn van onduidelijkheid of een randgeval, handel bij voorbaat met respect voor elkaars 
voorkeuren en privacy.  
 
 



Dear members, 
 
Poledancing is still a relatively controversial sport. For this reason not everyone wishes to 
share their participation in it on social media, because of work, family members, or simply 
because they’re not comfortable with images of themselves on the internet. We have 
noticed that in the past few months, our members have been paying less attention to the 
privacy of others, and what their preferences with regards to it are. That’s why we decided 
to put our privacy policy down on paper, and give our members a friendly reminder to 
please adhere to it. 
 
Taking pictures and video’s for social media use 

- Keep other participants in the training out of your shot as much as possible 
- Should someone accidentally walk through the shot or stand in the background, ask 

for explicit permission before you post it. Make sure to let the person know which 
platforms you plan to post it on. 

- If you are going to post an image or video, tell the other person or people in the 
image if you’re going to post it on your story or on your timeline.  

- If you tag our instagram handle, nspv_lasya, in a post or story, we assume that we 
have permission to repost the image or video on the lasya instagram story. Should 
this not be the case, send a direct message as soon as possible, and the image will be 
deleted immediately. 

 
Group photo’s 

- Everyone on the image or in the video must give permission before it is shared on 
social media. 

- Permission needs to be asked separately if you want to tag somebody in a post or 
image. 

- Permission can be revoked. Should someone send you a message that they no longer 
feel comfortable with the image or video being online, it will have to be removed. 
The same counts for tags. 
 

Training 
- Not every TraiCie member or external teacher is okay with videos or pictures being 

taken during the training. If you want to record yourself doing a trick or a move, ask 
your trainer if they are okay with it first. Alternatively, the trainer may allocate a 
time during the class for pictures and videos. 

- If you do a move where a TraiCie member or a teacher is helping or catching you, 
and is recognisable on camera, ask permission from that person before you post the 
image. Also make sure to state which platforms you plan on posting it on. 

 
As the 8th board of N.S.P.V. Lasya we thank you for your understanding. Should something 
be unclear, or is there an edge case where you are not sure how to act, make sure to first 
and foremost respect the privacy and preferences of others. 


