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Verenigingsgegevens: 
 
Fotogroep Fotogein 
www.fotogein.nl 
bestuur@fotogein.nl 
KvK: 60272139 

 
Doel gegevensverzameling. 
 
Fotogroep Fotogein verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, omdat u deel wilt nemen 
aan de Lustrumprojecten “Jong Fotogein”, “Bedrijven” of “Wij zijn Nieuwegein” . Daarnaast verwerken en 
bewaren wij de foto’s die wij in het kader van deze projecten van u hebben gemaakt en/of bewerkt. Voor 
jongeren onder de 16 jaar geldt dat hiervoor te allen tijde schriftelijk toestemming van jou en/of je 
ouders/voogd wordt gevraagd.  
 
Welke persoonsgegevens worden bewaard. 
 

 Contactgegevens om per e-mail of telefonisch afspraken te kunnen maken over onze activiteiten c.q. 
dienstverlening. 

 Contactgegevens die worden gebruikt bij de trekking cq beoordeling van een winnende foto. 

 Informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact. Deze worden opgetekend om tot een optimale 
overeenstemming c.q. dienstverlening te komen. 

 Foto’s die in opdracht of met instemming van u zijn gemaakt en/of bewerkt. 

 Foto’s van u gemaakt voor het fotodoek “Wij zijn Nieuwegein”. Deze foto’s worden publiekelijk tentoon 
gesteld.  

 
Bewaarduur van de gegevens. 
 
Foto’s die wij in uw opdracht hebben gemaakt en/of bewerkt worden bewaard tot het einde van het 
lustrumjaar 31 december 2019. Op verzoek worden de bestanden ter beschikking gesteld aan de 
belanghebbenden. De resterende bestanden worden verwijderd uit de geautomatiseerde opslag. 
Het portrettendoek “Wij zijn Nieuwegein” wordt ter beschikking gesteld van de gemeente Nieuwegein voor 
expositie. 
Indien u toestemming hebt gegeven uw foto’s te delen op onze website en/of social media, geldt de 
toestemming tot beëindiging van de vereniging. Uw foto’s worden direct van al onze digitale systemen 
verwijderd, als u als opdrachtgever daarom vraagt. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
 
Geen informatie wordt verzameld over jongeren, jonger dan 16 jaar zonder schriftelijke toestemming van 
de ouders en/of voogd.  
 
Delen van gegevens. 

 

 Van alle deelnemers die mee doen aan de lustrum projecten  “Jong Fotogein”, “Bedrijven” of  “Wij zijn 
Nieuwegein”  worden de contactgegevens, zijnde inschrijvingsnummer, voor- en achternaam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen in een door ons beheerd bestand in een stand alone 
toepassing. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

 Voor e-mail en agenda maken wij gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van 
toepassing. 

 Het versturen van foto’s gaat meestal via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

 Expositie in een publieke ruimte van in het kader van de projecten gemaakte foto’s 

 Fotogroep Fotogein verkoopt uw contactgegevens en/of foto’s niet aan derden tenzij dit onderdeel is 
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

http://fotogein.nl/
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Beveiliging van de door ons vastgelegde persoonsgegevens. 
 
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij wij alle beveiligingsmogelijkheden 
gebruiken. Waar beschikbaar gebruiken wij tweetraps authentificatie. Voor de toegang tot onze server en 
de toegang tot onze website gelden verschillende complexe wachtwoorden. Toegang tot deze gegevens is 
beperkt tot een (aantal) leden van de fotogroep Fotogein. 
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering. 
 
U heeft het recht op inzicht, en correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u 
schriftelijk of digitaal contact opnemen met Fotogroep Fotogein. 

 
Recht op intrekking van verleende toestemming. 
 
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van 
persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving. (Bijvoorbeeld 
fiscale verplichtingen) 
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een 
modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking. 
 
Cookies. 
 
Voor een zo goed mogelijke werking van onze websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten 
en plugins. Wij verwerken zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. 
Google analytics 
Omdat wij graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google 
Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee 
wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of 
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming 
gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans 
bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan 
de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u op hun website 
vinden. 
Social media 
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door 
middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken codes, 
waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door 
middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe 
Harbor principes. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy 
verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde 
informatie doen.  
 
Recht om een klacht in te dienen. 
 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

http://fotogein.nl/

