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HOOFDSTUK I  INLEIDING 

Vanaf 25 Mei 2018 geldt in de Europese Unie de zg Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de 
General Data Protection Regulation (GDPR). Deze AVG vervangt de bestaande Wet Bescherming 
Persoonsgegevens van 2001. Doel van de AVG is het borgen van privacy en beschermen van persoonsgegevens 
van Europese Burgers tegen ongeoorloofd gebruik. Omdat de Almeerse Fotoclub persoonsgegevens beheerd van 
zijn leden valt de Fotoclub ook onder deze wet. Uiteraard wil de Almeerse Fotoclub aan al deze wettelijke eisen 
voldoen. Daarom dit Privacy Reglement. 
 
De FotoClub kent een “Privacy Functionaris” voor alle contact en/of vragen met betrekking tot de AVG en/of dit 
Reglement. De Privacy Functionaris is te bereiken via mail privacy@almeersefotoclub.net. 
 
 

HOOFDSTUK II  PERSOONSGEGEVENS 
 
De Almeerse Fotoclub verzameld en bewaard de gegevens over de leden van de Fotoclub voor zover ze nodig zijn 
om een ledenadministratie te voeren ten behoeve van 
- Te weten wie er ingeschreven lid zijn van de Fotoclub 
- Contributie te kunnen innen van de leden 
- Communicatie te kunnen plegen van bestuur naar de leden 
- Communicatie mogelijk te maken tussen de leden onderling 
- Uitnodigingen te kunnen versturen naar de leden voor programma & evenementen  
 
Hiervoor verzamelt de Fotoclub de volgende gegevens per lid (te noemen PG1) 
- Naam 
- Adres 
- Postcode & Woonplaats 
- Telefoon 
- Mailadres 
PG1 gegevens worden beheerd door de Secretaris/Penningmeester op een beveiligde USB-stick 
 
De leden zijn vrij de volgende gegevens te delen in hun profiel (te noemen PG2) 
- Naam of Alias  
- Profielfoto 
- Cameramerk en apparatuur 
- Fotografie ervaring en voorkeuren 
- Fotografie expertise  
- Link naar Persoonlijke Website 
PG2 gegevens zijn openbaar beschikbaar op de Club Website 
 
Fotomateriaal wat door de leden ter beschikking wordt gesteld aan de Website wordt gepubliceerd in het openbare 
gedeelte van de Website met vermelding van de naam van de Fotograaf of diens Alias. Dit geldt ook voor de foto’s 
geplaatst binnen het persoonlijke profiel. Op deze manier kunnen de leden hun fotomateriaal indien gewenst tonen 
aan het publiek. 
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De Almeerse Fotoclub verstrekt de leden de volgende gegevens: 
- Lijst van actieve leden, inclusief PG1 gegevens (Excel bestand via email) 
- Het adres en locatie van de clubavonden (openbaar gedeelte Website) 
- Het banknummer van de Fotoclub tbv  overschrijving van de contributie (via email van Penningmeester) 
- De namen ven de geldende bestuursleden & commissieleden binnen de Fotoclub (gesloten gedeelte Website) 

 
 

HOOFDSTUK III VERWERKING 
 
De Almeerse Fotoclub heeft een clubwebsite ter promotie van onze club 
Deze website kent een algemeen publiek gedeelte en een gesloten ledengedeelte 
De Almeerse Fotoclub maakt op de volgende wijze gebruik van gegevens: 
 
Publieke gegevens 
Het publieke gedeelte van de Fotoclub website is ter promotie van onze FotoClub met 
- Doelstellingen/statuten/reglement van de Fotoclub 
- PG2 gegevens en persoonlijke fotogalerij van de actieve leden 
- Uitslagen en ingeleverde foto’s van clubwedstrijden inclusief naam van de Fotograaf/Alias.  
- Overzicht ingeleverde foto’s van Club events inclusief naam van de Fotograaf/Alias. 
- Clubavond programma en club events programma 
- Wanneer er een persoon gekoppeld is aan een clubavond of event wordt alleen de naam van de persoon 

gegeven in het programma, bijvoorbeeld van een spreker of inleider. 
- FotoClub, Privacy Functionaris & Bestuursleden zijn publiek bereikbaar via geanonimiseerde mailaccounts op 

de Website 
- Leden van de Fotoclub zijn alleen bereikbaar via de bestuursleden mailaccounts op de Website 
 
PG1 gegevens 
- Bij aanmelden van een lid worden de PG1 gegevens verzameld via de FotoClub website 
- De PG1 gegevens worden geadministreerd en bewaard door de zittende Secretaris/Penningmeester 
- De Secretaris/Penningmeester registreert contributiebetalingen per lid 
- De PG1 gegevens worden in de vorm van een ledenlijst per email verstrekt aan alle actieve leden. 
- De PG1 gegevens worden niet opgeslagen op de Fotoclub website, alleen op een beveiligde USB-stick  

bij de Secretaris/Penningmeester 
- De ledenlijst is de grondslag voor iedere communicatie van/naar/tussen bestuur en leden 
 
PG2 gegevens 
- Elk lid op de ledenlijst krijgt na aanmelding een profielpagina en inlogcode voor het gesloten ledengedeelte 
- De PG2 gegevens zijn vrij op te geven in het gesloten ledengedeelte ter info voor medeleden 
- PG2 gegevens zijn ook zichtbaar (voor zover ingevuld door het lid zelf) op de openbare website. 
- Ieder lid kan zijn naam vervangen door een anonieme Alias indien gewenst 
- Indien een Alias is ingevuld zal dit gebruikt worden als “Fotograaf Naam” in de publieke gegevens 
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HOOFDSTUK IV BEWAARTERMIJNEN  
 
PG1 gegevens worden na opzegging van een lid gearchiveerd op de beveiligde USB stick door de 
Secretaris/Penningmeester.  Het archief wordt aan het begin van ieder nieuw clubseizoen geschoond van alle 
archief data > 2 jaar.  Na deze 2 jaar worden er geen PG1 data meer bewaard van oud leden. 
 
Ledenprofielen en PG2 gegevens worden “Inactief” gezet op de Website en daarna alleen toegankelijk voor de 
Websitebeheerder. Dit om terugkeer van leden te vergemakkelijken. Na 2 jaar in “inactief” status worden de 
profielen geheel verwijderd. Ingeleverd fotomateriaal blijft op de Website onder een anonieme Alias beschikbaar. 

 
Backups van de Website Hosting Provider zijn “vervangend” en bevatten alleen de actuele inhoud van de Website 
en daardoor geen oude PG2 data. 
 

HOOFDSTUK IV OPENBARE MEDIA 
 
De Almeerse Fotoclub is ook aanwezig op Facebook met een publieke groep en een gesloten ledengroep. Gebruik 
van Facebook en deelname in deze groepen is volledig vrijwillig en valt binnen de standaard regels die gelden 
voor/binnen Facebook zelf.   
 
Relatie met de Fotoclub:  
- De Fotoclub publiceert nooit enige PG1 of PG2 gegevens op Facebook, anders dan door de leden zelf op eigen 

initiatief verstrekte gegevens als facebooknaam.  
- De deelnemers in de groepen doen dat (en zijn dus publiek bekend) met hun zelfgekozen facebooknaam los 

van enige PG1 of PG2 gegevens.  
- Fotomateriaal wordt alleen door de leden zelf op eigen initiatief onder eigen verantwoordelijkheid gepubliceerd 

in een van deze Facebook groepen onder hun eigen facebooknaam. 
 

HOOFDSTUK V RECHTEN  
 
Ieder lid van de Fotoclub heeft de volgende rechten: 
- “Navraag te doen” > aan de Privacy Functionaris te vragen welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en waar 
- “Wijzigingen door te geven” > een wijziging door te laten voeren in de PG1 persoonsgegevens 
- “Wijzigingen door te voeren” > een wijziging zelf door te voeren in de PG2 persoonsgegevens 
- “Te worden vergeten” > Na schriftelijk aanvraag aan de Privacy Functionaris tot opschonen alle 

persoonsgegevens 
- “Recht op beperking” > Na schriftelijk aanvraag aan de Privacy Functionaris tot blokkade van publiek publiceren 

van ingeleverd fotomateriaal 
 
De Fotoclub heeft de volgende rechten/plichten: 
- PG1 of PG2 gegevens alleen te gebruiken binnen en voor doelstellingen van de Fotoclub.  
- PG1 gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden en/of publiek maken op welke manier dan ook. 
- Ingeleverd fotomateriaal alleen te gebruiken voor publieke publicatie van eigen uitslagen en/of events met 

beperkte resolutie van max 2000 pixels/langste zijde.  
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HOOFDSTUK VI TOESTEMMING 
 
Ieder lid van de Fotoclub  
- Onderschrijft de noodzaak voor het kennen van genoemde PG1 persoonsgegevens. 
- Is akkoord met de door het bestuur te nemen gebruik van de PG1 verstrekte gegevens 
- Is akkoord met het verstrekken van een ledenlijst met PG1 data aan alle actieve leden  
- Is akkoord met het publiek publiceren van door het lid ingevoerde PG2 gegevens en foto’s op de website 
Dit uiteraard alleen voor uitsluitend gebruik binnen de doelstellingen van de Fotoclub 
 
Ieder lid van de Fotoclub verklaard  
- Dat het de verstrekte PG1 gegevens niet zal gebruiken voor doeleinden buiten de Fotoclub 
- Dat het de PG1 gegevens nooit zal verstrekken aan derden of publiek al maken op welke wijze dan ook. 
 
 
Voor nieuwe leden zal deze toestemming direct worden gevraagd bij opgave als nieuw lid. 
 
Voor zittende leden zal deze toestemming zal via een email van de secretaris van de Fotoclub aan alle leden 
worden gevraagd, met daarin het verzoek te beantwoorden met “Ik ben akkoord”. 
 
 

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALING 
 
Iedere inbreuk op dit reglement dient direct aan de Privacy Functionaris van de Fotoclub te worden gemeld, zodat 
de juiste tegenmaatregelen getroffen en aan de leden gerapporteerd kunnen worden. 
 
 
Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018 als maatregel van bestuur en is in de jaarvergadering  
van 28 mei 2019 in deze versie 0.3 definitief goedgekeurd. 
 


