
Toelichting op het privacyreglement  
 

Bij het opstellen van dit reglement is ook gebruik gemaakt van een voorzet van de Fotobond. 
Het leeuwendeel is een nauwkeurige beschrijving van de gang van zaken die we al jaren hanteren. 
Neemt niet weg dat we dit gedegen moeten vastleggen om te voldoen de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei dit jaar van kracht is geworden. 
Hierbij een korte toelichting. 
 

2.  Begrippen. 
 

Het is nodig om nauwkeurig aan te geven wat met een begrip wordt bedoeld. 
 

3. Doel van dit privacyreglement. 
 

 In dit deel is beschreven waar de gegevens voor worden gebruikt en door wie.  
 

4. Rechtmatige grondslag. 
 

 Hier ligt vast om welke redenen FKE de gegevens gebruikt. Om andere redenen mag niet. 
 

5. Grondslagen voor de verwerking. 
 

 Hier wordt in hoofdlijnen vastgelegd waar FKE zich aan moet houden. 
 

6. Wijze van verwerking. 
 

Persoonsgegevens: 
Hierin staat welke gegevens worden verwerkt, de manier waarop dit gebeurt, aan wie deze gegevens 
worden verstrekt en wie van deze gegevens gebruik mag maken.  
Ook is vastgelegd wat met de gegevens gebeurt als een lid heeft opgezegd.  
 

Foto’s: 
Hierin staat dat de fotograaf er voor moet instaan dat de foto’s voldoen aan alle wetten en regels die 
aan het openbaar maken van foto’s verbonden zijn. Niet FKE. 
Binnen het alleen voor leden alleen toegankelijke deel van de website gaat het om de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG) en het portretrecht.  
In het openbaar (voor niet-leden) toegankelijke deel van de website is alle wet- en regelgeving van 
toepassing op het openbaar maken van foto’s.  
Wanneer een foto wel aan de leden mag worden getoond, maar niet openbaar mag worden ge-
maakt, moet dit worden aangeven. Op de website staat hoe dit gedaan moet worden. 
 

Website: 
 Op de website zullen in het openbare gedeelte naast foto’s ook teksten en video’s zichtbaar ge-

maakt. In dit artikel staat hoe FKE hier mee omgaat en wat de taak is van de webmaster. 
  

Cookies: 
Hierin staat hoe FKE in haar cookiebeleid de bescherming van de persoonsgegevens heeft gereali-
seerd. 
 

Links van websites naar derden: 
In dit deel is vastgelegd dat FKE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites. 
 

7. Rechten van betrokkenen. 
 

 Het aanleveren van persoonsgegevens houdt niet in dat een lid er niets meer over te zeggen hebt. In 
dit artikel is omschreven welke rechten een lid heeft. 

 

8. Beveiliging. 
 

Er zijn maatregelen genomen om er voor te zorgen dat anderen niet zomaar bij de persoonsgegevens 
kunnen komen. 
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