Privacyreglement FC Beeldspraak

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Fotoclub Beeldspraak
Inleiding
Het bestuur van de Fotoclub Beeldspraak hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot
belang dat de persoonsgegevens, die door de Fotoclub Beeldspraak worden verzameld en verwerkt,
zo goed mogelijk worden beschermd.
Fotoclub Beeldspraak is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan
met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen de
Fotoclub Beeldspraak.
Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Fotoclub
Beeldspraak met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens
op onze website (www.fotoclubbeeldspraak.nl).
1. Aanhef
Dit reglement is geldig voor de leden van Amateur Fotografen Vereniging Beeldspraak. In dit
reglement wordt voor Amateur Fotografen Vereniging Beeldspraak de afkorting Fotoclub
Beeldspraak gebruikt.
2. Definities
Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

Verwerking van
persoonsgegevens

Eke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm
van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking hebben. In dit reglement gaat
het daarbij om de leden van Fotoclub Beeldspraak;

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden
én wat het doel is van die verwerking. Wanneer er in dit regelement gesproken
wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee bedoeld het bestuur van
Fotoclub Beeldspraak.

Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
(bij Fotoclub Beeldspraak is dat de secretaris van het bestuur);

Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of de bewerker.

3. Reikwijdte en doelstelling
1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen.
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2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door de
verantwoordelijke worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en
onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;
b. vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;
c. de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;
d. de rechten van betrokkene te waarborgen.
4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de verantwoordelijke zich aan de relevante
wetgeving waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uitgangspunten van de AVG zijn dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en
geheim dienen te blijven. Wie persoonsgegevens toch openbaar maakt zonder toestemming loopt
kans een boete te krijgen. Met de AVG wordt beoogd dat ongeoorloofde verspreiding van
persoonsgegevens wordt voorkomen.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:
a. activiteiten die, gelet op de doelstelling van de vereniging, gebruikelijk zijn, zoals inschrijven
voor cursussen en wedstrijden;
b. andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door de ledenvergadering
zijn goedgekeurd;
c. het verzenden van informatie aan de leden;
d. het bekend maken van informatie over leden en activiteiten van de vereniging na instemming
van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website;
e. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging;
f. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in handen van
derden stellen van vorderingen);
g. andere activiteiten van intern beheer;
h. het behandelen van geschillen;
i. het doorgeven van relevante gegevens (naam, adres en evt. emailadres) aan de Fotobond.
6. Doelbinding
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de
omschreven doelen van de verwerking. De verantwoordelijke verwerkt niet meer gegevens dan
noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.
7. Soorten gegevens
De door de verantwoordelijke gebruikte categorieën van persoonsgegevens zijn:
• naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
• een lidnummer, dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
• de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden;
• gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap. Hieronder zijn begrepen gegevens over de
aard van het lidmaatschap (bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap en het
soort lidmaatschap), de functie binnen de vereniging (bijvoorbeeld de functie binnen het
bestuur) en de deelname aan de activiteiten van de vereniging (bijvoorbeeld de beschikbaarheid
voor activiteiten of deelname aan een activiteit);
• gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.
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8. Grondslag verwerking
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:
Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming
heeft verleend.
9. Bewaartermijnen
De verantwoordelijke bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen
van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer
bewaren van de gegevens verplicht stelt. Na opzegging van het lidmaatschap worden alle
persoonsgegevens van betrokkene door de bewerker verwijderd.
Van bestuursleden worden de gegevens na beëindiging van het lidmaatschap tot maximaal 5 jaar na
beëindiging van de bestuursfunctie bij Fotoclub Beeldspraak bewaard.
10. Toegang
De verantwoordelijke verleent slechts toegang tot de in de administratie opgenomen
persoonsgegevens aan: de bewerkers die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
De bewerkers zijn de bestuursleden van Fotoclub Beeldspraak. De secretaris van het bestuur van
Fotoclub Beeldspraak verwerkt de gegevens. De andere bestuursleden van Fotoclub Beeldspraak
hebben inzage in de persoonsgegevens.
11. Beveiliging en geheimhouding
a. De verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig
worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
b. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de verantwoordelijke rekening met de concrete
risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.
c. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt
over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden en voor wie
niet reeds uit hoofde van functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is
verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.
d. Gegevens moeten binnen de EU blijven. Alle landen van de EU hebben dezelfde privacyregels.
Daar zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland aan toegevoegd, omdat zij de AVG in hun
wetgeving verankeren. Daarbuiten mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven als er
een passend beschermingsniveau is.
Er is een landenlijst, waar op staat welke landen een passend beschermingsniveau bieden. Voor
de VS geldt dit alleen als dit gebeurt op grond van de EU-VS privacy shield. Dat is een akkoord,
waarbij de bedrijven op deze lijst verklaren dat zij geen persoonsgegevens van Europese burgers
delen met de Amerikaanse geheime dienst. Dropbox inc. staat op deze lijst van de EU-VS privacy
shield (www.privacyshield.gov). Dit betekent dat de persoonsgegevens opgeslagen mogen
worden in Dropbox.
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12. Verstrekken gegevens aan derden
Fotoclub Beeldspraak verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering van de
Fotobond (en de bijbehorende regionale afdeling). Periodiek worden lidnummer, naam, club, en
afdeling door de Fotobond gedeeld met een derde partij voor het vervaardigen van
lidmaatschapskaarten.
De Fotobond heeft een naam, adres en mailadres nodig. Het e-mailadres is verplicht, maar wie geen
e-mailadres heeft kan toch lid worden. Hij kan dan alleen geen informatie van de Fotobond
ontvangen, zoals een nieuwsbrief.
Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan de verantwoordelijke de persoonsgegevens
verstrekken aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan ook plaats vinden na
toestemming van de betrokkene.
13. Transparantie
De verantwoordelijke informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Indien het type verwerking dat vraagt, informeert de verantwoordelijke iedere betrokkene apart
over de details van die verwerking.
De ledenlijst wordt verspreid onder de leden van Fotoclub Beeldspraak. De ledenlijst wordt niet
gepubliceerd op de website van de club.
14. Website Fotoclub Beeldspraak
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Fotoclub Beeldspraak
heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz.
Fotoclub Beeldspraak maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene.
15. Klachten
1. Wanneer betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van Fotoclub Beeldspraak niet in
overeenstemming is met de AVG of zoals dat is uitgewerkt in dit reglement is, dan dient
betrokkene zich te wenden tot het bestuur van Fotoclub Beeldspraak.
2. Overeenkomstig de AVG kan de betrokkene zich eveneens wenden tot de rechter of het College
bescherming persoonsgegevens.
16. Onvoorziene situatie
Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de
verantwoordelijke de benodigde maatregelen.
17. Wijzigingen reglement
Dit reglement wordt na instemming van de algemene ledenvergadering vastgesteld door het bestuur
van Fotoclub Beeldspraak. Het reglement wordt openbaar via de website van Fotoclub Beeldspraak.
18. Slotbepaling
Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Fotoclub
Beeldspraak” en treedt in werking op 23 mei 2018.
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