Privacyverklaring Fotoclub Wierden
Fotoclub Wierden, postadres Twijnspil 25 Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens van de leden van de vereniging zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Algemeen
Om een vereniging te kunnen zijn met alles wat daar bij hoort hebben wij gegevens van onze
leden nodig. Deze gegevens verwerken wij in onze (financiële) administratie en delen wij gedeeltelijk met de Fotobond.
Ook van bezoekers van onze website kunnen wij gegevens verwerken. Dit gaat om gegevens die
u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In
het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de Fotoclub Wierden uw privacy,
onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het
privacybeleid zoals deze door de Fotoclub Wierden zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.
Contactgegevens:
Website: www.fotoclubwierden.nl.
Postadres: Twijnspil 25, 7641 LJ Wierden
Persoonsgegevens die wij verwerken van leden
Fotoclub Wierden verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging en omdat je
deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 Website
 Pasfoto of avatar
 Welke camera je hebt
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotoclub Wierden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het aanmelden van het lidmaatschap aan de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de
Fotobond.
 Onze leden te informeren over onze clubavonden, activiteiten enz.
 Om de contributie te innen.
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 Om contact op te nemen met relaties
 Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
 De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem,
beveiligd met een wachtwoord.
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Een andere functionaris binnen het bestuur van de FCB heeft een beveiligde kopie.

Gebruikte systemen
Fotoclub Wierden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
https://fotobond.nl/login/
Op de site van de Fotobond staan gegevens over de leden van de Fotoclub Wierden. De registratie van de leden van de Fotoclub Wierden bij de Fotobond vindt plaats door de secretaris. Hiervoor geldt het privacy reglement van de Fotobond.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotoclub Wierden bewaart je persoonsgegevens zolang je lid bent van de vereniging. De Fotoclub
Wierden verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.
Voor de landelijke Fotobond geldt dat je persoonsgegevens binnen zes maanden uit de ledenadministratie worden verwijderd, nadat het lidmaatschap van de Fotoclub Wierden is beëindigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fotoclub Wierden verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering het lidmaatschap. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële doeleinden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub Wierden. Dat
kan bij de secretaris van de vereniging.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotoclub Wierden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fotoclubwierden@gmail.com
Cookies
De Fotoclub Wierden gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de
gebruikte software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wachtwoord sterkte
Alle leden worden verzocht een inlog wachtwoord van minimaal acht tekens te gebruiken. Tegenwoordig is de lengte van een wachtwoord belangrijker dan het gebruik van vreemde tekens.
Aan alle leden wordt gevraagd het wachtwoord te vernieuwen om aan deze eisen te voldoen.
Vastgesteld en aanpassingen
Deze verklaring is door het bestuur vastgesteld op 20 juni 2018 en de Algemene Ledenvergadering heeft hier op 29 juni 2018 mee ingestemd. Wordt deze verklaring aangepast dan worden de
leden daarover geïnformeerd. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het
bestuur van de Fotoclub Wierden
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