Privacystatement Foto Klub Duiven (hierna FKD)
FKD verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door FKD.
Lidmaatschapsregistra e:
Voor het lidmaatschap hebben wij enkele gegevens nodig, deze bewaart de secretaris op een (met
wachtwoord) beveiligde server. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De benodigde
gegevens voor het innen van de contribu e zijn bij de penningmeester in beheer. Deze gegevens
worden alleen gebruikt voor het innen van de verplichte contribu e en worden niet aan derden
verstrekt.
De secretaris gebruikt de volgende gegevens:
Naam, Voornaam, Adres, telefoonnummer(s), geboortedatum (voor demograﬁsche doeleinden),
datum lidmaatschap (voor jubilarissen), email adres (voor communica e)
De penningmeester gebruikt aanvullend de rekeningnummers van de leden, dit is noodzakelijk
omdat men tegenwoordig alleen nog maar per automa sch incasso kan betalen.
Om het voor de leden mogelijk te maken onderling (rechtstreeks) te communiceren wordt er een
adres lijst opgesteld die (alleen) onderling verspreid mag worden. Per lid wordt toestemming
gevraagd deze gegevens te mogen verspreiden. Bij geen toestemming worden de gegevens van het
betreﬀende lid niet op de lijst gezet.
Mail:
Voor het versturen van mail maken we gebruik van een gmail account, om ten alle jden de privacy
te respecteren wordt er alleen nog maar in BCC gemaild. Om het voor iedereen mogelijk te maken
groepsmail te versturen gaan we gebruik maken van de mailserver van Mijndomein, waar een mail
adres wordt aangemaakt waaronder alle leden worden “gehangen”
Beeldmateriaal:
Voor het gebruik van foto’s van leden (dus leden zelf) vragen wij expliciet toestemming, fotomateriaal kan gebruikt worden op de website, facebook, twi er etc. Toestemming is al jd in te
trekken. Voor het fotomateriaal dat geëxposeerd wordt is het de taak van de fotograaf (voor zover
van toepassing) dat hij of zij zelf de privacyregels in acht neemt.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken
verwerkers’ gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook de (betrokken) leden worden
geinformeerd.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert FKD binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schri elijk gedaan te worden via
het secretariaat (fotoklubduiven@gmail.com).

