Privacyreglement van FOTOCLUB ARGENTUM
1. Algemeen
In het kader van de implementatie van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU/2018/679) heeft het bestuur van FC ARGENTUM de beslissing genomen tot opstellen van een Privacyverklaring, volgens, in overeenstemming met de vereisten van de AVG,
waarin vermeld wordt op welke wijze FC ARGENTUM omgaat met de persoonsgegevens, die bij
de vereniging verwerkt worden. Bij de vereniging worden geen bijzondere of strafrechtelijke
persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat de vereniging geen persoonsgegevens als ras,
godsdienst of gezondheidsgegevens verwerkt, evenmin als gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden van personen. Wel verwerkt de vereniging “gewone” persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor- en achternaam van (ere)leden, adres en woonplaats, telefoonnummers, emailadres en geboortedatum.
De grondslag voor het verwerken van “gewone” persoonsgegevens is de effectieve uitvoering
van de taken van de vereniging naar de (ere)leden en aspirant-leden.
FC ARGENTUM verplicht zich tot het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen,
bewaren en beheren van persoonsgegevens. Gezien het karakter van de vereniging behoort
hiertoe ook de zorgvuldige omgang met foto’s van herkenbaar geportretteerde personen, voor
zover deze getoond worden bij deelname in verenigingsverband aan wedstrijden, exposities en
bij publicatie op de website van de vereniging.
Om deze verplichting effectief te kunnen aangaan heeft FC ARGENTUM een risicoanalyse uitgevoerd op de privacy risico’s van de persoonsgegevens, die de vereniging verwerkt. De risicoanalyse geeft inzicht in de verwerking van persoonsgegevens bij FC ARGENTUM en is daarom tevens het Verwerkingsregister in de zin van de AVG. Verwerkingsregister en Privacyverklaring
vormen de documenten, die aangeven hoe de vereniging aan de vereisten van de AVG voldoet.
Beide documenten worden bewaard door de Secretaris van FC ARGENTUM. Het beheer en actualisatie van de documenten kunnen worden gedaan door een daartoe door het bestuur geschikt
geacht bestuurslid, of kunnen door het bestuur worden uitbesteed aan een daartoe geschikt geacht lid of geschikt geachte leden van de vereniging.
2. Welke persoonsgegevens verwerkt FC ARGENTUM?
FC ARGENTUM verwerkt en bewaart de volgende persoonsgegevens:
2.1









Van leden en ereleden:
Voor- en achternaam
Adres, postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Lidnummer van de Fotobond
Geboortejaar
Bij leden: Begindatum van het lidmaatschap. Bij ereleden: begindatum van het erelidmaatschap.
Bankrekeningnummers
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2.2





Van aspirant-leden:
Voor- en achternaam
Adres, postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s)

2.3
Foto’s van herkenbaar geportretteerde personen. Deze foto’s kunnen in verenigingsverband worden gebruikt voor wedstrijden, exposities of op de website van de vereniging.
FC ARGENTUM verstrekt bij haar geregistreerde of in beheer zijnde persoonsgegevens:





a.

Aan de Fotobond
Aan de eigen (ere)leden in de vorm van ledenlijsten
Bij exposities, wedstrijden en plaatsing van foto’s op de website: de naam van de fotograaf. De foto’s zelf, met daarop eventueel herkenbaar geportretteerde personen.
Aan de Bank van FC ARGENTUM voor het doen van financiële transacties: naam en
bankrekeningnummer

3. Wijze van verwerking
Aspirant-leden wordt bij aanmelding gevraagd naar onder 2.2 genoemde persoonsgegevens,
en toestemming om deze te bewaren gedurende de tijd van het aspirant lidmaatschap.
Wordt het aspirant-lid geen lid, dan verwijdert de Secretaris van FC ARGENTUM binnen een
week nadat dit bekend is geworden de persoonsgegevens van het aspirant-lid.
Leden wordt bij aanmelding gevraagd naar de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens, en
schriftelijke toestemming om deze te bewaren gedurende de tijd van het lidmaatschap. Lidmaatschap van FC ARGENTUM is alleen mogelijk als de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens met toestemming van het lid mogen worden geregistreerd. Bij beëindiging van het
lidmaatschap verwijdert de Secretaris van FC ARGENTUM de persoonsgegevens binnen
een week nadat dit bekend is geworden.
De persoonsgegevens van leden en ereleden als genoemd onder 2.1 worden slechts na
schriftelijke toestemming van het (ere)lid opgenomen op de ledenlijst, die verstrekt wordt aan
alle leden en ereleden. Leden en ereleden kunnen hun persoonsgegevens desgewenst op
elk moment weer laten verwijderen van de ledenlijst, die verstrekt wordt aan leden en ereleden.

b.

FC ARGENTUM is als vereniging lid van de Fotobond. De Fotobond vraagt hierbij om een
aantal persoonsgegevens van de leden van de vereniging: naam, adres, postcode, woonplaats, ingang lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres, geboortejaar en geslacht. FC
ARGENTUM vraagt vooraf aan de aanmelding leden om toestemming om genoemde gegevens aan de Fotobond te verstrekken. Geeft een lid geen toestemming, dan neemt de Secretaris van FC ARGENTUM met de Fotobond contact op om het lid anoniem aan te melden.
Op de verwerking van deze gegevens door de Fotobond is het Privacyreglement van de Fotobond van toepassing, dat wettelijk moet voldoen aan de vereisten van de AVG. Aangemelde leden krijgen een bevestiging van aanmelding via email van de Fotobond, en kunnen
daarna inloggen op de Fotobondwebsite. Op de Fotobondwebsite kan het lid in zijn/haar profiel persoonsgegevens toevoegen, verwijderen of wijzigen, behalve lidnummer, club en afdeling.

c. Foto’s van herkenbaar geportretteerde personen. Bij deelname in verenigingsverband aan
wedstrijden of exposities zien de wedstrijd- en expositiecommissies van FC ARGENTUM erop toe, dat het belang van geportretteerde personen in redelijkheid niet wordt geschaad door
de wijze waarop zij zijn afgebeeld. Zou dit wel zo zijn, dan wordt de foto niet toegelaten als
wedstrijdfoto of expositiefoto.
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Herkenbaar geportretteerde personen hebben te allen tijd het recht om bezwaar te maken
tegen deelname van hun portret aan een wedstrijd of expositie, eventueel zonder opgaaf van
redenen. De foto wordt dan uit de wedstrijd of expositie verwijderd. Het heeft de voorkeur
zoveel mogelijk geportretteerde personen om schriftelijke toestemming te vragen alvorens
hun foto te laten deelnemen aan een wedstrijd of expositie. Ook de maker van de foto dient
schriftelijk toestemming te geven voor vermelding van zijn/haar naam bij wedstrijd- of expositiefoto’s, om het even of dit portretfoto’s zijn.
Dezelfde richtlijnen gelden voor de publicatie van herkenbaar geportretteerde personen op
de website van FC ARGENTUM. Wie herkenbaar op een foto op de website staat kan hier
bezwaar tegen maken, eventueel zonder opgaaf van redenen, waarna de foto zal worden
verwijderd. De websitebeheerders van FC ARGENTUM zien erop toe, dat het belang van
geportretteerde personen in redelijkheid niet wordt geschaad door de wijze waarop zij zijn
afgebeeld. Zou dit wel zo zijn, dan wordt de foto niet op de website gepubliceerd. Het heeft
de voorkeur zoveel mogelijk geportretteerde personen om schriftelijke toestemming te vragen alvorens hun foto te publiceren op de website.
Ook de makers van foto’s dienen schriftelijk toestemming te geven voor vermelding van hun
naam bij gepubliceerde foto’s, om het even of dit portretfoto’s zijn. Dit geldt ook bij de publicatie van uitslagen van wedstrijden.
d.

Leden die toegang hebben tot persoonsgegevens van leden, aspirant-leden of ereleden zijn
verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Hiertoe
behoren zowel bestuursleden als leden van commissies als de wedstrijdcommissie, de expositiecommissie en de websitebeheerders, evenals eventuele andere commissies. FC ARGENTUM deelt geen persoonsgegevens met derden, met uitzondering van de Fotobond.

e.

Het vermelden van persoonsnamen van externe particuliere personen of verwijzen ernaar,
bijvoorbeeld in een hyperlink naar een website, op de website van FC ARGENTUM is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie. Desgewenst kunnen
personen, die toestemming hebben gegeven deze toestemming ook weer intrekken, waarna
de verwijzing op de website van FC ARGENTUM zal worden verwijderd.

4. Beveiliging
Persoonsgegevens worden zodanig opgeslagen, dat de kans op verlies of onrechtmatige verwerking tot een minimum worden beperkt. De voorzieningen daartoe kunnen zowel digitaal als fysiek
zijn. Digitaal is te denken aan up-to-date virusscanners en firewalls, en het gebruik van inlogcodes en beveiligde back-ups. Fysiek aanwezige persoonsgegevens, bijvoorbeeld als print, worden
zoveel mogelijk beperkt, en indien bewaard gebeurt dit in een afsluitbare kast.
Voor de digitale verzending van foto’s, bijvoorbeeld met herkenbaar geportretteerde personen,
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de beveiligde verzendmethode van WeTransfer.
5. Tot slot
In gevallen waarin dit Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van FC ARGENTUM.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voorstellen daartoe kunnen door leden en ereleden worden aangeleverd bij de
Secretaris van FC ARGENTUM.
Dit Privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2018 en
is in werking getreden op 1 oktober 2018.
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