Bijlage Privacy reglement A.F.V. Uitgeest
Versie :28-2-2019

A.V.G. Toestemmingsformulier voor leden A.F.V. Uitgeest
Lid nummer

Naam

Bron: Privacyreglement voor clubs aangesloten bij de Fotobond, versie 5-1-2018

Boven vermeld lid geeft toestemming voor verwerking persoonsgegevens door A.F.V. Uitgeest, Landelijke Fotobond en afdeling Kennemerland.
Leden
A.F.V Uitgeest verzamelt N.A.W, telefoonnummers en mailadres gegevens van leden. De gegevens zijn te allen tijden inzichtelijk voor de leden.
A.F.V. Uitgeest Deze gegevens worden verzameld door de secretaris en verwerkt in een adressenlijst.
De adressenlijst wordt niet op de website geplaatst maar wordt via mail naar leden verstuurd.
De adressenlijst wordt op papier en digitaal met wachtwoord, bewaard door de secretaris. Na beëindiging lidmaatschap worden alle gegevens verwijderd.
In geval van Datalek worden betrokkenen op de hoogte gesteld.
Website
Op de website www.fotoclubuitgeest.nl worden foto's van leden geplaatst die door iedereen kunnen worden bekeken.
A.F.V. Uitgeest Bij deze foto's worden namen en lidnummers getoond. Doel: promotie fotoclub.
Portretfoto's, met toestemming fotomodel en ingevuld formulier 'Model Release contract', worden op website geplaats. (formulier wordt bewaard door secretaris)
Voor vermelde links naar websites van derden en/of leden geldt het privacyreglement van derden.
Het gebruik van alleen functionele cookies toestaan voor het inloggen op de website door, in ons geval, de webmaster van A.F.V. Uitgeest.
Uitslagen Competitie's, Bondswedstrijden en clubopdrachten worden op de website geplaatst.
Fotobond

Ook de Landelijke Fotobond en Afdeling Kennemerland verzamelen persoonsgegevens van aangesloten leden.
Te weten: gebruikersnamen, wachtwoorden, emailadressen, N.A.W., lidnr's, ingang en einde lidmaatschap, geboortejaar,
geslacht, telefoonnr, website, pasfoto(niet verplicht), datum registratie.
Het kan voorkomen dat de Fotobond en/of Afdeling Kennemerland n.a.v . uitslagen fotowedstrijden, namen en foto's publiceren op hun website.
Zie ook de privacy verklaring Fotobond:
www.fotobond.nl/over-fotobond/privacyverklaring-fotobond/

Opmerking:
Verklaring:

Indien een lid geen toestemming geeft kan hij/zij niet meedoen met Regio Competities en Bondswedstrijden.
A.F.V. Uitgeest verplicht zich te houden aan het A.V.G. privacyreglement, opgesteld door de landelijke Fotobond versie 1-5-2018
Het privacyreglement is te vinden op de website www.fotoclubuitgeest.nl

Akkoord en Ondertekening:
Datum:

Naam:

Handtekening

