Privacyverklaring
Fotoclub De Ontspanner verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Verantwoordelijk voor
deze verwerking is de secretaris van de vereniging:
secretariaat@fotoclubdeontspanner.nl
Fotoclub De Ontspanner verwerkt volgende door leden zelf verstrekte persoonsgegevens;







Naam
Adres
Email-adres
Telefoonnummer
Aanvang (en eventueel einddatum) lidmaatschap
Betalingstermijn

Fotoclub De Ontspanner registreert en verwerkt persoonsgegevens voor het bijhouden van een leden- en financiële
administratie, voor het verzenden van informatie via e-mail en voor toegang tot het afgesloten ledendeel van de website
(WordPress) en de gezamenlijke dropbox.
Fotoclub De Ontspanner bewaart de gegevens gedurende de duur van het lidmaatschap.
Fotoclub De Ontspanner deelt de gegevens uitsluitend met IJsclub Schelluinen t.b.v. hun ledenadministratie. Ieder lid van
onze vereniging is immers ook automatisch lid van IJsclub Schelluinen.
Ieder lid heeft het recht te allen tijde zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft ieder lid het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Fotoclub De Ontspanner. Ieder lid heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat hij of zij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van hem of haar bewaren in een computerbestand naar hem of haar of een ander, door hem of haar genoemde
organisatie, te sturen.
Ieder lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn of haar persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van zijn of haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens sturen
naar secretariaat@fotoclubdeontspanner.nl.
Fotoclub De Ontspanner wil eenieder er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Fotoclub De Ontspanner neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het
idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met de websitebeheerder via websitebeheer@fotoclubdeontspanner.nl .
Alle geregistreerde gegevens zijn inzichtelijk voor de bestuursleden van onze vereniging. De emailadressen zijn daarnaast
inzichtelijk voor de websitebeheerder.
Het kan voorkomen dat er tijdens clubactiviteiten foto’s genomen worden waar leden herkenbaar op staan. Ook deze
worden gezien als persoonsgegevens. Indien een lid niet akkoord gaat met (openbaar) plaatsing op de website kan een
verzoek tot verwijdering gestuurd worden aan websitebeheer@fotoclubdeontspanner.nl. Voor gebruik buiten de website
zal altijd specifiek vooraf toestemming gevraagd worden.

