Privacy Reglement Amateur Foto Club Flevo, Huizen
Algemeen
Het bestuur van AFC Flevo hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van
groot belang dat de Persoonsgegevens, die door de AFC Flevo worden
verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop
de AFC Flevo met uw gegevens omgaat kunt u contact opnemen met het
bestuur. Contactgegevens zijn beschikbaar op onze website en in de ledenlijst.
1. Missie/visie van de Vereniging
In de regio Utrecht-’t Gooi zijn wij een kleine club enthousiastelingen die veel tijd steken
in het maken van foto’s en het verbeteren van onze foto-vaardigheden.
Wij vinden het belangrijk dat alle leden iets vinden in de activiteiten waar ze plezier in
hebben en waarmee ze hun eigen vaardigheden kunnen verbeteren. Daarom
inventariseren we minstens 1x per jaar waar accenten moeten komen te liggen tijdens de
clubavonden. Daar waar nodig organiseren we speciale avonden voor die leden die in het
specifieke onderwerp geïnteresseerd zijn. Dat kan per jaar verschillen. Sommige
activiteiten zijn vaste delen van het programma, andere activiteiten worden ad hoc
georganiseerd.
2. Activiteiten van de vereniging
De fotoclub organiseert die activiteiten welke nodig zijn om de fotografievaardigheden
van de leden te verbeteren: dat zijn workshops, wedstrijden, lezingen en cursussen, al dan
niet in samenwerking met andere fotoclubs.
3. Verantwoording voor verwerking persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:
a. Achternaam
b. Voorletters
c. Roepnaam
d. Adres
e. Postcode
f. Woonplaats
g. Telefoon, mobiel en of vast
h. Emailadres
i. Geboortedatum (t.b.v. verjaardagen van de leden)
j. Lidmaatschapsnummer van de Fotobond
Deze persoonsgegevens worden gedeeld met de regionale en landelijke organisatie van de
Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie en met alle clubleden. Daarnaast
worden deze persoonsgegevens of een deel daarvan verstrekt aan derden die deze
gegevens nodig hebben om activiteiten voor de club te verrichten zoals bijv. het verzorgen
van workshops of gezamenlijke activiteiten met andere clubs.
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4. Verwerkers
Nieuwe leden vullen een aanmeldingsformulier in dat gestuurd wordt aan, of gegeven
wordt aan de secretaris. De secretaris is degene die de informatie persoonsgegevens
beheert en communiceert wanneer dat opportuun is (bijv. voor aan- en afmelden van leden
bij de fotobond, informeren van andere clubleden).
5. (Register van) verwerkingen
De ledenlijst wordt alleen bijgewerkt als er mutaties worden opgegeven door de leden of
wanneer er nieuwe leden bijkomen. De gegevens staan in een digitaal (bijv. Excel-)
document dat wordt bijgehouden door de secretaris.
Eerdere versies van ledenlijsten worden niet vernietigd en niet bijgewerkt, dit ten
behoeve van toekomstig historisch onderzoek binnen de club. De desbetreffende
gegevens worden in dit geval niet aan derden verstrekt, maar uitsluitend geanonimiseerd
en uitsluitend voor dat onderzoeksdoel gebruikt.
Alleen de actuele ledenlijst wordt bijgewerkt en voorzien van een versienummer.
AFC Flevo verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
- Leden van de AFC Flevo;
- Personen die de AFC Flevo om informatie of documentatie hebben verzocht;
- Personen met wie de AFC Flevo een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.
Van clubbijeenkomsten worden verslagen gemaakt waarin ook een overzicht van de aanen afwezigen wordt opgenomen.
De ledenlijst staat niet op de website.
Er wordt verder geen register van verwerkingen bijgehouden.
6. Bewaartermijnen
Zolang iemand lid is van de club worden de gegevens uit de ledenlijst bewaard. Er is geen
bewaartermijn ingesteld. Die is in feite onbeperkt. Gegevens zoals vermeld onder punt 3
worden bewaard t.b.v. het clubarchief.
7. Geheimhouding
Er is geen sprake van geheimhouding van de gegevens zoals vermeld onder punt 3. Alle
persoonsgegevens zijn voor alle leden beschikbaar. Ledenlijsten worden niet aan
buitenstaanders (behalve de Fotobond) beschikbaar gesteld. De clubleden worden geacht
geen ledenlijsten aan anderen dan clubleden beschikbaar te stellen. Ledenlijsten mogen
alleen aan externe partijen worden verstrekt nadat de leden die daarop staan daarvoor
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven.
8. Beveiliging
Op alle computers van bestuursleden is normale reguliere beveilingssoftware aanwezig.
9. Functionaris gegevensbescherming
Er is geen functionaris benoemd. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de
uitvoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
10. De uitvoering van een DPIA.
DPIA (Data Protection Impact Assessment) hoeft niet uitgevoerd te worden omdat de
vereniging te klein is en er geen (gevoelige) persoonsgegevens worden opgeslagen anders
dan genoemd onder punt 3.
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11. Rechten van betrokkenen
Alle betrokken clubleden hebben het recht hun eigen persoonsgegevens, zoals vermeld bij
punt 3, in te zien of te laten aanpassen.
Clubleden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van zijn/haar
Persoonsgegevens. AFC Flevo zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden
zijn voor de Verwerking.
Bij verlaten van club door een lid wordt de ledenlijst zoals vermeld onder punt 3
aangepast. De clubleden accepteren expliciet dat hun naam bij foto’s vermeld wordt op
het internet en/of wanneer foto’s op enigerlei wijze tentoon worden gesteld.
Contactgegevens van de clubleden worden daarbij niet gepubliceerd. Als een derde
contact nodig heeft met de maker van een foto loopt dat altijd via het bestuur, het email
adres: info@fotoclub-flevo.nl. Een bestuurslid informeert dan het clublid over het
gewenste contact.
Clubleden geven toestemming voor publicatie van foto’s waar zij op voorkomen op de
clubwebsite of in (video)presentaties. Het gaat daarbij om foto’s die bijv. gemaakt zijn
tijdens evenementen zoals clubuitjes, excursies, clubbijeenkomsten e.d.
Foto’s van leden of ex-leden worden alleen van het internet verwijderd als daar expliciet
om wordt gevraagd bij het bestuur.
12. Website
AFC Flevo is aangesloten bij de Fotobond.
AFC Flevo deelt uit hoofde van een statutaire plicht persoonsgegevens met de afdeling
Utrecht/’t Gooi en de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de
Fotobond is hierop van toepassing.
De webmaster van AFC Flevo is verantwoordelijk voor deze website.
De website gebruikt geen cookies.
De website en galerijen zijn openbaar. Alleen leden, kunnen foto's in de galerijen plaatsen
middels eigen toegangscodes.
Na vertrek uit de club worden autorisaties ongedaan gemaakt.
Op de website is beveiligingssoftware geplaatst om hacken te bemoeilijken.
De ledenlijst staat niet op het web. Alleen de gegevens van bestuursleden zijn
gepubliceerd op het web.
Bij foto’s op de website wordt altijd de naam van de maker vermeld.
13. Updates van het privacy reglement
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te
blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van AFC
Flevo. Updates van het privacy reglement worden aan alle leden verstrekt en op de
website geplaatst. Als zij hierop niet schriftelijk of per email reageren gaat de club er van
uit dat zij de aanpassingen accepteren.
14. Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van AFC Flevo.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door het bestuur aan alle
leden gestuurd en besproken en vastgesteld op de eerstvolgende clubavond.
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