Privacyverklaring Goudse Fotoclub
(versie 20 december 2018)

1. Algemeen
Dit is de privacyverklaring van De Goudse Fotoclub (GFC). De GFC ontvangt van leden en aspirant-leden
persoonsgegevens. In deze verklaring wordt aangegeven wat de GFC met die gegevens doet, hoe die beheerd
worden en welke rechten en plichten de leden hebben dienaangaande. Dit reglement is opgesteld in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbinnen streeft de GFC
naar functionele openheid tussen de leden onderling en afdoende bescherming naar derden.
2. Doeleinden
De secretaris van de GFC bewaart van de leden de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer Fotobond en eventueel de functie binnen de GFC. Deze
gegevens worden gebruikt door de GFC ten behoeve van communicatie tussen bestuur en de leden en de
leden onderling.
Naast de genoemde persoonsgegevens wordt een portretfoto gevraagd ten behoeve van het “smoelenboek”,
een lid is niet verplicht hieraan mee te doen.
De persoonsgegevens worden door de secretaris beheerd en zijn beschikbaar voor alle leden.
De penningmeester van de GFC bewaakt het betalingsverkeer en gaat vertrouwelijk om met de hem daardoor
bekende rekeningnummers.
3. Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van een lid worden na beëindiging van het lidmaatschap uiterlijk na zes maanden uit de
actuele bestanden verplaatst naar het slapende ledenbestand. Een vertrekkend lid kan de secretaris vragen zijn
of haar gegevens ook uit het slapende ledenbestand te verwijderen.
Foto's van leden en/of naamsvermelding worden van de website verwijderd, zodra de maker als lid vertrekt,
of als het lid hierom verzoekt.
De bewaartermijn van financiële stukken is 7 jaar, op basis van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
(AWR).
De GFC verstrekt uitsluitend persoonsgegevens van leden aan derden in de volgende situaties:
- inschrijving bij en activiteiten van de Fotobond. Alle GFC leden zijn ook lid van de Fotobond.
- activiteiten van Afdeling 11 van de Fotobond.
- clubactiviteiten met andere partijen, uitsluitend na toestemming van het betreffende lid.
4. Website
De website heeft een met een wachtwoord beveiligd gedeelte. Het is alleen voor leden toegankelijk. Hier
staat o.a. het “smoelenboek” en wordt informatie tussen de leden uitgewisseld. In het smoelenboek staan
naam en portretfoto, maar een foto is niet verplicht.
Verder is de website geheel openbaar. De GFC gaat er vanuit dat het lid/de fotograaf impliciet dan wel
expliciet toestemming heeft verkregen voor het plaatsen van foto’s van herkenbare personen op de website
van de GFC en zich houdt aan het auteursrecht en portretrecht. Het bestuur houdt zich het recht voor foto’s te
weigeren voor plaatsing op de website als er gerede twijfel bestaat over de verkregen toestemming.
Het openbare deel van de website van de GFC bevat geen persoonsgegevens van de leden.
Op de website zijn links naar websites van leden en derden te vinden. Op dergelijke websites is deze
privacyverklaring niet van toepassing.
De website plaatst geen cookies die persoonsgegevens verzamelen van de bezoekers van de site.
5. Datalek
Als er sprake is van een datalek op de privécomputer van de secretaris of penningmeester waardoor mogelijk
persoonsgegevens van GFC-leden in handen vallen van derden, dan worden de leden hiervan op de hoogte
gesteld.
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6. Rechten en plichten van leden
Nieuwe leden verklaren zich door aanvaarding van het lidmaatschap akkoord met deze privacyverklaring. De
leden verbinden zich aan deze privacyverklaring en verplichten zich geen persoonsgegevens van leden aan
derden door te geven.
Elk lid heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen via de secretaris.
Heeft een lid een klacht over het gebruik van persoonsgegevens en komt hij/zij er met het bestuur niet uit,
dan kan het lid een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2019.
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