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ALGEMEEN 

Het bestuur van de Asser Film Club (verder AFC) hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat 

de persoonsgegevens, die door de AFC worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. 

AFC is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en 

beheren van de verzamelde persoonsgegevens van betrokkene. 

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van persoonsgegevens binnen de AFC. 

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de AFC met uw gegevens omgaat, 

kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, dat u vindt onder bestuur op www.asserfilmclub.nl 

Website 

De website van AFC is asserfilmclub.nl  De webmaster van de AFC is verantwoordelijk voor deze website. 

Doel van het privacyreglement 

Dit privacyreglement is een uitwerking van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de AFC en 

beschrijft hoe de AFC omgaat met de privacy van betrokkene. 

Dit privacyreglement kan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden aangepast om bijvoorbeeld in 

lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de AFC. 

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de AFC, de doeleinden van de 

gegevensverwerking door de AFC en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Als u deze website bezoekt of Lid bent van de AFC, kan de vereniging gegevens van u 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 

http://www.asserfilmclub.nl/#asserfilmclub.nl
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kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert de AFC uw privacy, onder andere door naleving van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid zoals deze door de AFC zijn opgesteld. Dit 

houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals 

uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten 

kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.  

BEGRIPPEN 

In dit reglement komen begrippen voor die gebruikt worden in artikel 4 van de algemene verordening 

gegevensbescherming. Deze begrippen worden hieronder voor de leesbaarheid van dit privacyreglement 

beschreven. Daarmee wordt niet beoogd een nadere of andere invulling te geven aan deze begrippen. 

 De AVG: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming) (AVG); 

 Reglement: dit privacyreglement; 

 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

 Bestand: elk gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die via een bepaalde logica toegankelijk is, 

ongeacht of deze verzameling geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of 

geografische gronden is verspreid; 

 Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; 

 Verwerkingsverantwoordelijke: De AFC.  

Het intern beheer van de persoonsgegevens is door de AFC opgedragen aan de secretaris van de AFC en de 

webmaster die de website van de AFC beheert; 

 Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ten behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 

onderworpen; 

 Derde: personen en instanties niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de 

verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; 

 Verwerking: het bewerken van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. 

Hieronder valt onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, of op andere wijze ter beschikking stellen 

van persoonsgegevens, en ook het met elkaar in verband brengen of combineren, afschermen, wissen of 

vernietigen van gegevens; 

 Lid: Elke betrokkene die overeenkomstig de statuten van de AFC lid is. 

 Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, 

het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 
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GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING 

De AFC verwerkt alleen persoonsgegevens die door betrokkene (bij aanmelding als lid) zijn verstrekt. Betrokkene 

geeft bij de aanmelding zijn toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de daarbij specifiek 

aangegeven doeleinden. Betrokkene kan daarbij zonder negatieve consequenties zijn toestemming weigeren. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING 

De AFC verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder aangegeven doelen: 

 Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de AFC, gebruikelijk zijn.  

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 

◦ het berekenen, vastleggen en innen van contributies, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 

◦ het op de hoogte stellen van verenigingsactiviteiten, zoals deelname aan of organisatie van activiteiten 

die plaatsvinden binnen de AFC; 

◦ het inschrijving voor cursussen en filmfestivals die door andere organisaties dan de AFC worden 

georganiseerd; 

◦ betrokkene al dan niet beperkte toegang geven tot de eventueel afgeschermde informatie op de 

website van de AFC; 

◦ het vertonen en archiveren van door de leden gemaakte filmopnames; 

◦ het beschikbaar stellen aan de leden van een lijst met de namen, e-mailadressen en telefoonnummers 

van de leden en waar relevant van hun functie binnen of voor de vereniging (bijvoorbeeld 

kascontrolecommissie, vertegenwoordigende functie bij andere organisaties (NOVA/NOVA-Noord); 

◦ ten behoeve van communicatie- en identificatiedoeleinden vanuit het bestuur het woonadres en 

geboortedatum; 

 Het lidmaatschap van de AFC kan tevens zonder verdere verplichtingen toegang geven tot het lidmaatschap 

van de Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA) en haar regionale organisatie NOVA-

Noord. Betrokkene kan in dat geval deelnemen aan door de NOVA(-Noord) georganiseerde activiteiten. 

 Activiteiten om de AFC te promoten.  

PERSOONSGEGEVENS 

De AFC verwerkt slechts de gegevens van leden van de AFC;  

TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De AFC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering van de NOVA en NOVA-Noord. 

De leden die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de 

persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen. 
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BEVEILIGING 

De AFC draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen in relatie tot de risico's van de verwerking voor de 

rechten en vrijeheden van betrokkene. De AFC ziet toe op de nodige voorzieningen van fysieke, technische en 

organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. 

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere 

functionarissen van de AFC worden afdoende beveiligd. 

BEWAARTERMIJN 

De persoonsgegevens van voormalige leden worden in een archief opgeslagen t.b.v. bijvoorbeeld 

jubileumbijeenkomsten. 

Indien een lid hiervoor geen toestemming verleent of kan verlenen worden die persoonsgegevens worden de 

persoonsgegevens vernietigd op een zo kort mogelijke termijn. 

Films die aan de AFC ter beschikking zijn gesteld, worden gearchiveerd voor onbepaalde termijn. 

RECHTEN VAN BETROKKENE 

Op grond van de AVG heeft betrokkene diverse rechten om de verwerking van persoonsgegevens op correcte wijze 

te waarborgen. In relatie tot de AFC worden daarvan de volgende rechten van betrokkene met name genoemd: 

 Recht op informatie over de verwerking: betrokkene heeft het recht om aan de AFC te vragen wat er met 

de persoonsgegevens gebeurt en waarom, met de risico's daarvan en de daarbij getroffen waarborgen. 

 Inzagerecht: betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die verzameld zijn in te zien.  

 Correctierecht: Het recht om bij de AFC een verzoek indienen om persoonsgegevens niet juist zijn te 

corrigeren. 

 Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden: betrokkene heeft het recht om verleende 

toestemming in te trekken of persoonsgegevens te wissen die niet langer nodig zijn. In het kader van het 

recht om te vergeten zal de AFC in redelijkheid technische en organisatorische maatregelen nemen om 

andere verwerkingsverantwoordelijken ervan op de hoogte te stellen dat betrokkene vergeten wil worden. 

 Recht van verzet: betrokkene heeft het recht bezwaar te maken bij de AFC tegen het gebruik van de 

persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of archivering. 

WEBSITE VAN DE AFC 

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die de AFC heeft georganiseerd. Dit kan 

bestaan uit uitslagen van filmwedstrijden, gehuldigde personen enz.  

COOKIES 

Op de website van de AFC worden geen cookies gebruikt: 
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DATALEK 

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen 

vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. 

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico 

inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkene. 

SLOTBEPALINGEN 

In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de AFC. 

Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de 

persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement. 

Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

Dit privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2018 en is in werking getreden op 

7 mei 2018 

 

 


