PRIVACY VERKLARING FA-Rijen
Privacy verklaring
Inleiding
FA-Rijen houdt persoonsgegevens van haar leden bij. Ook van bezoekers van onze website die
gebruik maken van het contactformulier kunnen gegevens bewaard worden. FA-Rijen plaatst via haar
website geen cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt van diensten zoals Google Analytics.
Contactgegevens FA-Rijen
Website: https://farijen.nl
Contact: Via het contactformulier op de website kan een bericht gestuurd worden aan de secretaris,
de voorzitter of de webbeheerder
Clubavonden: CC De Boodschap, Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen
Persoonsgegevens
FA-Rijen verzamelt en bewaart gegevens van de volgende personen:
 leden van FA-Rijen;
 personen die FA-Rijen om contact, informatie of documentatie verzoeken;
 personen met wie in specifieke situaties (bijvoorbeeld voor deelname aan wedstrijden)
contact noodzakelijk is;
 personen met wie FA-Rijen een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.
De persoonsgegevens die wij opslaan:
 voor- en achternaam
 geboortedatum*
 adresgegevens
 telefoonnummer(s)
 e-mailadres
 datum ingang lidmaatschap*
 fotobond lidnummer*
*Alleen van leden
In alle gevallen gaat het om gegevens zoals die door de betrokkenen zelf zijn verstrekt.
FA-Rijen slaat persoonsgegevens op voor de onderstaande doelen.
 van leden ten behoeve van:
o de ledenadministratie
o de financiële administratie
o de onderlinge communicatie (bijvoorbeeld bij foto-uitjes of clubavonden)
o het sturen van nieuwsbrieven of mededelingen
o het inschrijven voor cursussen of wedstrijden
o het aanmelden van het lidmaatschap bij de Fotobond Nederlands Centrum voor
Vrijetijdsfotografie,
o communicatie met de Fotobond en afdeling Brabant West van de Fotobond
 van andere personen:
o om het wederzijds beoogde contact mogelijk te maken

o
o

voor het afhandelen van overeenkomsten
voor het verrichten van betalingen voor geleverde diensten cq materialen

De website van FA-Rijen bevat foto’s gemaakt door leden. Het copyright van deze foto’s berust bij de
betreffende leden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de privacy van door hen in
beeld gebrachte personen. Indien het bestuur daartoe aanleiding ziet kan het de plaatsing van
ledenfoto’s verhinderen of ongedaan maken.
Omgang met persoonsgegevens
Hoe en waar worden de persoonsgegevens opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer die beveiligd is met een inlogcode/wachtwoord.
Van deze gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt op een aparte datadrager. Deze wordt
offline bewaard.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens van leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de vereniging.
De gegevens worden verwijderd binnen 2 maanden na beëindiging van het lidmaatschap, of, bij
openstaande verplichtingen, nadat het vertrekkende lid aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
Persoonsgevens van derden worden na 6 maanden verwijderd wanneer langer contact niet
noodzakelijk en te verwachten is.
Financiële gegevens worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd. Zij dienen uitsluitend ter
controle van de boekhouding.
Op de website geplaatste foto’s van leden worden regelmatig ‘ververst’ en worden na vervanging
niet bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Jaarlijks ontvangen de leden een actuele ledenlijst, met daarin naam, adres, telefoonnummer en
email adres en geboortedatum van alle leden. De leden zijn gehouden deze gegevens uitsluitend aan
te wenden voor eigen gebruik en strikt binnen in het kader van de clubactiviteiten. Verdere
verspreiding van de lijst is niet toegestaan.
FA Rijen verstrekt persoonsgegevens van leden aan de Fotobond en de Afdeling Brabant West van de
Fotobond, waarbij de vereniging is aangesloten. De privacyverklaring van de Fotobond en de Afdeling
Brabant West zijn hierop van toepassing.
Met andere instanties/personen worden persoonsgegevens alleen gedeeld na uitdrukkelijke
toestemming van het betrokken lid.
Persoonsgegevens van niet-leden worden niet met derden gedeeld.
Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Iedereen van wie persoonsgegevens opgeslagen zijn, door FA Rijen, heeft het recht zijn/haar
gegevens in te zien, en kan incorrecte gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen. Op
de website geplaatste foto’s worden verwijderd indien daarop herkenbaar afgebeelde personen dat
verzoeken.
Leden hebben het recht om een gegeven toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens
geheel of gedeeltelijk in te trekken. Het verwijderen van gegevens of het inperken van opgeslagen
gegevens kan gevolgen hebben voor de communicatie tussen vereniging en lid en/of tussen leden
onderling.
Verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van individuele persoonsgegevens kunnen worden
gestuurd naar de secretaris van FA Rijen via het contactformulier op de website dan wel per email.

Klachten
Klachten omtrent privacy gerelateerde zaken kunnen via het contactformulier op de website dan wel
per email worden ingediend bij de secretaris en zullen door het bestuur besproken en behandeld
worden.
Beveiliging persoonsgegevens
FA-Rijen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van door haar bewaarde persoonsgegevens te
voorkomen.

Gebruik website
Voor de website van FA Rijen worden een aantal technieken/procedures gebruikt met het doel leden
en bezoekers te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van hun gegevens zoals:


WordPress updaten
De website van FA Rijen is gebouwd met WordPress. Deze software wordt automatisch upto-date gehouden. FA-Rijen plaatst geen cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt van
diensten zoals Google Analytics.



Beveiliging van de communicatie met de website
FA Rijen website werkt met TLS (Transport Layer Security



Toegang ledendeel website
Het besloten gedeelte van de website is uitsluitend toegankelijk voor leden van FA-Rijen. Zij
krijgen toegang door middel van een zelf gekozen password, dat niet door FA-Rijen wordt
bewaard of kan worden ingezien. Bij verlies kunnen zij een nieuw wachtwoord aanmaken. Zij
moeten dat ook doen indien hun wachtwoord mogelijk bij derden bekend is geworden.

Melden datalek
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens die FA Rijen verwerkt in handen (dreigen te)
komen van derden die geen toegang tot deze gegevens zouden mogen hebben. Bij het constateren
van een datalek zal het bestuur de betrokkenen inlichten over het datalek. Als het datalek gevolgen
kan hebben voor de betrokkenen, zal het lek gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Slotbepalingen
Veranderingen in de privacywetgeving zullen zo nodig leiden tot aanpassing van dit reglement. Ook
veranderingen in de werkwijze van FA-Rijen kunnen wijzigingen van deze privacyverklaring
noodzakelijk maken. Daarbij zal de dan geldende wet- en regelgeving leidend zijn.
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